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 Из позоришне историје Земуна

ПРЕД ГО ВОР

По зо ри шна кул ту ра гра да Зе му на је ве о ма сло-
же на јер је про из вод по себ ног по ло жа ја гра да из ме-
ђу Ис то ка и За па да. По ку шај од го не та ња и де ши-
фро ва ња те сло же но сти не ми нов но нас је од во дио у 
ар хи ве, му зе је, би бли о те ке и збир ке Бе ча, Бу дим пе-
ште, Но вог Са да, Те ми шва ра и на рав но Бе о гра да и 
Зе му на. Ме ђу тим, ин фор ма ци је, при мар на гра ђа и 
број на ар те фак та су ши ро ко раз ба ца на, од Лон до на 
пре ко Бер ли на до Ца ри гра да и од Мо скве и Пе тро-
гра да до Ри ма. Под се ти мо се, из Зе му на је вој ско во-
ђа Ев ге ни је Са вој ски, др же ћи Бе о град под оп са дом 
(1717) пи сао свом аген ту за ку по ви ну ан ти кви те та, 
да не из о став но ку пи да нас чу ве ну “Пој тин ге ро ву 
кар ту” (Pe u tin ger) и пре не се је у ње го ве тре зо ре у 
Беч, а цар Јо сип II, син ца ри це Ма ри је Те ре зи је, опет 
је за вре ме оп са де Бе о гра да (1789), из сво га ста на у 
Зе му ну, код бо га тих тр го ва ца Ка ра ма та, пи сао свом 
опу но мо ће ном ге не ра лу, ка ко да на ста ви осни ва ње 
На ци о нал не, др жав не и цар ске Опе ре у Бе чу. Пи сма 
су са чу ва на. У Зе му ну смо на и шли и на тра го ве ан-
тич ких “те а та ра” и све ча но сти, од но сно на храм по-
све ћен Бо гу Ли бе ру (1891), ко ји је по и сто ве ћи ван са 
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Ди о ни сом. На га ба ри ту то га хра ма, чи ја су ар те фак-
та и де ло ве пре не ли у Бу дим пе шту, За греб и Беч, 
по диг ну та је Фи ли јал на сце на На род ног по зо ри шта 
из Бе о гра да, да на шња фан та стич на згра да “Опе ре 
Ма дле ни ја нум”, а ко ја је та ко ђе по диг ну та у вре ме 
санк ци ја и ра та (1999). Да на Ди ми три је вић, по зна ти 
ар хе о лог Зе му на, от кри ла нам је тај не о “ан тич ком 
хра му - Ди о ни си је вом”, и ма да нас је пре ра но оста-
ви ла, оба ве за ла нас је да на ста ви мо тра га ње. Наш чу-
ве ни филм ски и тв-ре ди тељ, Зе му нац, Са ва Мр мак, 
хтео је да ми ис при ча ка ко је по ро дич на згра да, у 
ко јој се ро дио, из гра ђе на на га ба ри ту овог Ди о ни си-
је вог хра ма, али тај ну је по нео са со б ом, пре не го 
што је сти гао да ми је са оп шти.

У Зе му ну су у но ви је вре ме сво је кул тур не тра-
го ве оста ви ли број ни на ро ди и ет нич ке гру пе: Ср би, 
Гр ци, Цин ца ри, Аустри јан ци, Нем ци, Ма ђа ри, Је-
вре ји, Хр ва ти, Тур ци, Јер ме ни и мно ги дру ги.

На жа лост, град Зе мун ни ка да ни је мо гао да 
из гра ди сво ју по зо ри шну згра ду, све до на шег вре-
ме на, до 1974. го ди не. Био је то чу де сан град ко ји је 
озна чен као “Ка пи ја Евро пе”. Нај че шће је био град-
твр ђа ва. Ка да је Бе о град ра за ран, ње го ве зи ди не су 
пре но си ли у Зе мун, да би их ка сни је по но во вра ћа-
ли на ста ро ме сто.

Слу чај је хтео да смо, у “скла па њу” де ло ва исто-
ри је по зо ри шта на овим те ре ни ма, на и шли на име 
Ј. Це ле ра (Jo han nes Zel ler), пр вог исто риј ски утвр-
ђе ног ре ди те ља по зо ри шта у Бе чу, ко ји се као члан 
Кр ста шке вој ске пре во зио из Зе му на у Бе о град 1456. 
го ди не, да би уче ство вао у од бра ни Бе о гра да од Ту-
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ра ка. На жа лост, уто пио се у Ду на ву. Бе о град је та да 
од бра њен. На ва тре ном пу ту из ме ђу Сред ње Евро пе 
и Ца ри гра да, Зе мун је не ко ли ко пу та те ме љи то ра-
за ран, ра се ља ван и об на вљан, и увек је био у сен ци 
Бе о гра да. Тек по сле утвр ђи ва ња не што ста бил ни је 
гра ни це из ме ђу Аустриј ске и Тур ске ца ре ви не и Зе-
мун је по стао град у ко ји су по че ле да до ла зе по зо-
ри шне дру жи не ко је су игра ле на не мач ком је зи ку. 
Из гле да да је гру па зе мун ских Ср ба по ку ша ла да 
осну је стал но град ско по зо ри ште на срп ском је зи ку, 
не што пре осни ва ња Срп ског на род ног по зо ри шта 
у Но вом Са ду. У гра ду су се упо ре до раз ви ја ле по зо-
ри шне кул ту ре на не мач ком, срп ском и хр ват ском 
је зи ку. Зе мун је био си гур на лу ка за го сто ва ња Срп-
ског на род ног по зо ри шта из Но вог Са да.

У вре ме Аустри је и Аустро-Угар ске двој не мо-
нар хи је вр ше на је ве о ма пер фид на гер ма ни за ци ја и 
ма ђа ри за ци ја, ко ја је, пре све га, су ро во по сту па ла са 
ве ром, про све том, те а тром и штам па ри ја ма. По зна-
то је да је за зе мун ски кеј при ве за на Срп ска штам-
па ри ја Ме да ко ви ћа, ка ко би у слу ча ју опа сно сти у 
сва ком тре нут ку мо гла да от пло ви за Бе о град, за Ср-
би ју.

Јо а ким Ву јић “отац срп ског по зо ри шта” гле-
дао је са зе мун ске стра не ка ко Ка ра ђор ђе са Ср би ма 
ју ри ша и осва ја Бе о град (1806). У Зе му ну је и До си теј 
до ста ду го че као (1807) да до би је до зво лу да пре ђе у 
осло бо ђе ну Ср би ју, Ка ра ђор ђу, до но се ћи са со бом 
и сво ју ве ли ку би бли о те ку. И Вук Ка ра џић је че као у 
Зе му ну да му Ми ло ше ви шпи ју ни ка жу да ли је љут 
на ње га и мо же ли, или бо ље ре ћи сме ли, да пре-
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ђе да му “по љу би ску те.” Тре ба на по ме ну ти да се 
“пре ска ка ло” из Бе о гра да у Зе мун и обрат но кад год 
би срп ски ин те лек ту ал ци не што “згре ши ли” би ло 
Ка ра ђор ђе ви ћи ма, би ло Обре но ви ћи ма или Тур ци-
ма. У Зе му ну се че ка ло и са че ки ва ло. Ду го вре ме на 
је био “Кон ту мац” и “чи сти ли ште” за оне са Ис то ка 
и оне са За па да.
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О ПОЗОРИШНИМ ТРАДИЦИЈАМА 
ГРАДА ЗЕМУНА

Ка да се ве че рас 20. но вем бра 1997. го ди не, по 
два де сет  дру ги пут по диг не све ча на фе сти вал ска 
за ве са, у ре но ви ра ном Зе мун ском На род ном по зо-
ри шту, ожи ве ће мо пра ста ру ве зу из ме ђу Ди о ни-

Гравира Земуна са заглавља
Мајсторског писма из 1770. године
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зиј ских ига ра и на шег са вре ме ног по зо ри шта, јер је 
згра да На род ног по зо ри шта у Зе му ну по диг ну та на 
га ба ри ту не ка да шњег Ди о ни со вог хра ма,1 па ће са 
на ма гле да ти пред ста ву Ди о нис са свим сво јим пра-
ти о ци ма и број ни ду хо ви ан тич ког све та са му за ма 
ко је су од ре ђи ва ле суд би ну умет но сти.

Ве ро ват но се ра ди о је дин стве ном слу ча ју: да је 
са вре ме ни те а тар по диг нут на Ди о ни со вом хра му. 
Уоби ча је но је да су на ме сти ма ста рих ан тич ких те-
а та ра и ам фи те а та ра по ди за не цр кве2 и да је ка мен 
ан тич ких те а та ра ко ри шћен за гра ђе ње мно гих ве-
ле леп них згра да,3 али ско ро да ни је по зна то да је са-
вре ме на по зо ри шна згра да по диг ну та на те ме љи ма 
Ди о ни со вог хра ма.

По зо ри шне тра ди ци је гра да Зе му на по чи њу, 
да кле, од ан тич ког све та. Још ни је про на ђен ни ка кав 
ан тич ки те а тар ни у Зе му ну ни у ње го вој да љој око-
ли ни, а не зна мо ни за би ло ка кве те а тар ске игре у 
овим пре де ли ма, али на осно ву мно гих ар те фе ка та 
на ђе них у бли жој и да љој око ли ни гра да,4 има мо 
пра во да прет по ста ви мо да је Ди о ни зи јев храм слу-
жио и за ри ту ал не игре и све ча но сти, ко је су, ипак, 
је дан об лик сцен ских, те а тар ских ига ра.

У ско ро сва ком кул тур ном сло ју зе мун ске исто-
ри је ви дљи ви су тра го ви те а тар ског ства ра ња, у нај-
ши рем сми слу.

1  Да ни ца Ди ми три је вић, Ис точ ни Срем под рим ском вла шћу. Мо но гра фи ја 
Зе му на.

2  Слу чај ан тич ког те а тра (ам фи те а тра) на Ви су (ан тич ког Is sa) од чи јег ка ме на 
је са зи дан са мо стан.

3  He rac lea Lynce stis – Би тољ, при мер је пре у зи ма ња ка ме них пло ча из те та ра 
и њи хо во узи ђи ва ње у раз не дру ге згра де ка сни јег на се ља.

4 Д. Ди ми три је вић, исто де ло.
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На дај мо се да ће мо у нај ско ри јем вре ме ну за-
по че ти са си сте мат ским и ду го роч ним из у ча ва њем 
по зо ри шне кул ту ре гра да Зе му на, па ће нам се у нај-
леп шем и нај ша ре ни јем тка њу при ка за ти сло же на, 
ви ше на ци о нал на, ви ше је зич ка, ви ше кон фе си о нал-
на, мул ти кул ту рал на, европ ска ва ри јан та зе мун ских 
по зор ја.5

Зе мун, пра ста ро људ ско ста ни ште на ста за ма 
ве ли ких европ ских ре ка Ду на ва и Са ве, ве чи то гле-
да ју ћи у Бе о град и ви ше стру ко за ви сан од ње га, из-
гра ђи вао је сво је об ли ке кул тур ног и те а тар ског ства-
ра ња. Ду го је био по след ња оаза европ ске ур ба не 
ци ви ли за ци је, на вар љи вој гра ни ци из ме ђу За па да 
и Ис то ка. На зи ван је „ка пи јом на ро да”, јер је то за и-
ста и био још од Рим ског цар ства ка да је био зна чај-
на реч на вој на лу ка.6

Ни смо те ме љи то из у чи ли по зо ри шну про-
шлост Зе му на, али оно што већ зна мо до вољ но је да 
са ра до шћу и ра до зна ло шћу ис тра жи ва ча кре не мо 
у да ља от кри ва ња и скла па ња мо за и ка по зо ри шних 
зби ва ња.

Јед на од пр вих те а тар ских ве сти из око ли не 
Зе му на до ла зи нам из вре ме на од бра не Бе о ра да од 
на па да Ту ра ка 1456. го ди не. Та да су кр ста ши бра ни-
ли Бе о град, а је дан од њих је био пр ви зва нич но за-
бе ле же ни „управ ник по зо ри шта” из Бе ча, ма ги стар 
Јо хан Це лер (Jo han nes Zel ler), ко ји се при ли ком пре-
ла ска Ду на ва уто пио. Он је као ма ги стар са сво јим 

5   Припремљен је и при хва ћен Про је кат за изучaвање по зо ри шне кул ту ре гра-
да Зе му на. Аутор је пи сац ових ре до ва. Кон сти ту и са на је ис тра жи вач ка еки-
па, али – рад је за стао из ма те ри јал них и дру гих раз ло га.

6 Д. Ди ми три је вић, на ве де но де ло.
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сту ден ти ма при ка зи вао у вре ме Ус кр шњих пра зни-
ка По след њу ве че ру и Ус кр сну ће Хри сто во, због че-
га је уко рен. Ка сни је је по стао доктор ме ди цин ских 
на у ка. На жа лост, пр ви по зо ри шни струч њак ко ји 
нам је до шао у го сте уто пио се у Ду на ву. 7

Ми још увек не зна мо ко је су по зо ри шне дру жи-
не пр ве при ка зи ва ле пред ста ве у Зе му ну. Да ли су то 
оне при ли ком осва ја ња Бе о гра да 1688. го ди не, ка да 
је уз вој ску ишао и ве ли ки број цар ских за на тли ја и 
њи хо вих по ро ди ца, а са њи ма и овла шће ни сли ка-
ри, цр та чи, ко ји су ту на ли цу ме ста сли ка ли бо је ве, 
ру ше ње зи до ва, бом бар до ва ње, ју ри ше и по бе де. Са 
њи ма су би ли и вој ни му зи ча ри, мо жда је би ло и глу-
ма ца. Или мо жда не што ка сни је, по сле 1718. го ди не, 
по но во код осва ја ња Бе о гра да од Ту ра ка, под Ев ге ни-
јем Са вој ским. Ње гов вој ни штаб је био са ста вљен од 
пле ми ћа, ин те лек ту а ла ца, ви со ких офи ци ра ко ји су, 
углав ном, го во ри ли фран цу ски, и пре ма не ким ин-
фор ма ци ја ма игра ли су Ра си но ву „Фе дру”. Мо жда 
су с њи ма би ли и глум ци, за јед но са цар ским за на-
тли ја ма, пе ка ри ма, пи ва ри ма, обу ћа ри ма, ме са ри-
ма, гра ди те љи ма бро до ва и мор на ри ма. Ако се већ 
1728. го ди не игра у Бе о гра ду у јед ној џа ми ји пре тво-
ре ној у те а тар ску згра ду,8 за што те исте пред ста ве не 
би мо гле би ти прет ход но од и гра не и у Зе му ну, за 
ви со ко вој но плем ство и офи ци ре, јер је Зе мун био 

7  Ha inz Kin der mann. The a ter geschic hte Euro pas. I књи га (По зо ри ште ан ти ке и 
сред њег ве ка), дру го до пу ње но и про ши ре но из да ње. Салц бург, 1966. стр. 
26-261. И Јо ван ка Ка лић. Зе мун у сред њем ве ку. Мо но гра фи ја Зе му на, стр. 
58-67.

8.  Ду шан Ј. По по вић. Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да од 1711-1739. год. Срп ска кра-
љев ска ака де ми ја. Спо ме ник LXXVI II , Дру ги раз ред. Бе о град 1935. стр. 156.
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глав на вој на ба за и ло ги стич ки цен тар са по моћ ним 
тру па ма ко је су пот по ма га ле осва ја ње Бе о гра да. Са-
свим по у зда но зна мо да је пу ту ју ће по зо ри ште Ј.Х. 
Кун ца (J.Ch. Kuntz) по сле осва ја ња Бе о гра да 1789. 
го ди не, ко је је за по чео цар Јо сип II а за вр шио Ла у-
дон, при ка зи ва ло пред ста ве у јед ној бе о град ској џа-
ми ји, при ла го ђе ној за по зо ри шне пред ста ве.9 Зна мо 
и име на глу ма ца и ско ро цео ре пер то ар, али ни смо 
на и шли на по да так да је та дру жи на игра ла и у 
Зе му ну.

Пр ве по дат ке о по зо ри шним игра ма у Зе му ну 
за пи су је Ф.В. Та у бе, пу то пи сац и ви со ки цар ски чи-
нов ник, у свом чу ве ном де лу „Исто риј ски и ге о граф-
ски опис кра ље ви не Сла во ни је и вој вод ства Сре ма” 
штам па ном у Лај пци гу 1777. го ди не. Он твр ди да је у 
ко ман дан то вој ку ћи из-
гра ђе на по зор ни ца на 
ко јој при ка зу ју пред ста-
ве не мач ке по зо ри шне 
дру жи не. Из у зев твр ђе-
ња не ма мо ни ка квих 
дру гих по да та ка, али 
ако по ве же мо на ве де ну 
из ја ву са по зна тим чи-
ње ни ца ма да је те а тар 
игран у Бе о гра ду 1728, у 

9  Алојз Ујес. По зо ри шне пред ста ве у бе о град ској џа ми ји 1789. го ди не. „По ли-
ти ка” 1. јул 1989.

Једна од најстаријих карата са 
приказом Земуна и Београда, 
рађена у Земуну 1688.године.
 Чува се у ратном  архиву у Бечу 
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Оси је ку, та ко ђе цар ској твр ђа ви, 1735. го ди не, у Те-
ми шва ру око 1750. го ди не, у Пан че ву 1753. го ди не, 
за тим у Пе тро ва ра ди ну већ 1748. го ди не, он да би те-
а тар ске игре у Зе му ну из 1777. би ле са свим мо гу ће.

У чу ве ном По зо ри шном ка лен да ру из Го те10 
(The a ter Ka len der) ко ји је до но сио по дат ке за 1788. го-
ди ну, на во ди се да је те го ди не Ди вал до во (Dywald) 
по зо ри ште игра ло у Те ми шва ру, у згра ди Срп ског 
ма ги стра та, ко је је од 1760. слу жио као Град ско по зо-
ри ште, а да је Ре сли је во (Rössl) по зо ри ште игра ло у 
Ве ли ком Ва ра ди ну, као и да се оно са сто ји од чла но-
ва ко ји су се, под Ре сли је вом удо ви цом одво ји ли од 
Ди вал да у Пан че ву и Зе му ну. То је пр ви ве ро до сто-
јан до каз да је јед на зна чај ни ја по зо ри шна дру жи на 
игра ла, од но сно бо ра ви ла у Зе му ну.

На ви ше ме ста је за бе ле же но да је Ф.К. Ри нер 
(Franz Xa ver Rünner) ди рек тор не мач ког пу ту ју ћег 
по зо ри шта за мо лио град ске вла сти у Зе му ну да му 
из да ју до зво лу за игра ње у Зе му ну (мол ба од 2. ма ја 
1793.), и да му је она да та,11 али се не зна да ли је за-
и ста та по зна та дру жи на и игра ла пред ста ве у Зе му-
ну. Пу ту ју ћа по зо ри шта не мач ког го вор ног је зи ка 

10    По зо ри шни ал ма на си су спе ци фи чан об лик за пи си ва ња и оба ве шта ва ња 
јав но сти и струч ња ка о ра ду и кре та њу по зо ри шних дру жи на. По зо ри шни 
ка лен дар из Го те спа да ме ђу нај ста ри је ал ма на хе ко ји до но си вест и са на-
ших те ре на. Ка сни је ће ње го ву функ ци ју да пре у зму По зо ри шна удру же-
ња, ко ја ће на ста ви ти са при ка зи ва њем струк ту ре по зо ри шта, опи сом ре-
пер то а ра и ње го ве успе шно сти, са ста ва по зо ри шне дру жи не, ме сти ма ко је 
су по се ти ли, згра да ма и усло ви ма за рад и при ка зи ва ње и др.

11  Т. Ж. Илић, пр ви је об ја вио вест о Ри не ро вој дру жи ни и ње го вој мол би за 
при ка зи ва ње пред ста ва (од 2. ма ја 1793. го ди не) у Гла сни ку Исто риј ског ар-
хи ва Бе о гра да, Све ска бр. 3, стр. 87. (1962).
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су би ла са став ни део кул ту ре ур ба не ци ви ли за ци је 
ко ја нам је до ла зи ла из Аустриј ске ца ре ви не и Евро-
пе. Аустриј ска Ака де ми ја на у ка и умет но сти у Бе чу 
већ два де се так го ди на из у ча ва сво ју исто ри ју по зо-
ри шта, об у хва та ју ћи ње гов ути цај на све не ка да шње 
про вин ци је Цар ства, па се на да мо да ће мо уско ро 
мо ћи да до би је мо ви ше чи ње ни ца и за њи хо во по-
зо ри ште на на шим те ре ни ма. Зе мун је био је дан од 
гра до ва ко ји је би о  у цр тан у те а та р ске то по граф ске 
кар те Ца ре ви не”, јер је био бо га то ме сто, са мно го ре-
сто ра на, ка фа на и аре на и ша ре ном и зна ти жељ ном 
пу бли ком, и бо га тим тр гов ци ма. Они су га у вре ме-
ну од 1717. до 1918. по се ћи ва ли без број пу та, игра-
ју ћи ско ро све оно што су игра ла нај у спе шни ја и 
нај ве ћа по зо ри шта у Ца ре ви ни и Евро пи, као и оно 
што им је до но си ло хлеб на су шни, јер реч је о пу ту-
ју ћим по зо ри шти ма ко ја су ра ди ла на прин ци пи ма 
по ну де и тра жње и ко ја су има ла и по сто ти нак де ла 
на свом ре пер то а ру. Си стем пу ту ју ћих по зо ри шта 
је био под стро гом кон тро лом и цен зу ром цар ских 
вла сти,12 а у од ре ђе ном сте пе ну и у функ ци ји гер ма-
ни за ци је и де на ци о на ли за ци је не гер ман ског жи вља. 
Из гле да па ра док сал но, а у су шти ни је са свим ло гич-
но што су се не гер ман ске на ци је бра ни ле од ове вр-
сте гер ма ни за ци је осни ва њем слич них по зо ри шних 
ин сти ту ци ја, пре све га сво јих по зо ри шних дру жи на. 
Та ко је би ло и у на шем слу ча ју: пре мно гих на ци о-

12  По зо ри шна уред ба ко ју је на зах тев Алек сан дра Ба ха, ми ни стра по ли ци је, 
от пи сао цар Ф. Јо сиф, пред ста вља ла је коч ни цу за раз ви так не гер ман ских 
кул тур них си сте ма и би ла је део по зо ри шне по ли ти ке Аустриј ске ца ре ви-
не, све до 1918. го ди не.
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нал них ин сти ту ци ја ми смо ство ри ли сво је по зо ри-
шне дру жи не, ко ји ма смо по ди за ли са мо свест, раз-
ви ја ли вла сти ту на ци о нал ну по зо ри шну кул ту ру и 
бра ни ли се на ши ро ком фрон ту од гер ма ни за ци је, 
ма ђа ри за ци је, ита ли ја ни за ци је и дру гих ути ца ја. 
Слич но су ра ди ли и Ма ђа ри у од но су на Нем це, и 
По ља ци у од но су пре ма Фран цу зи ма, Нем ци ма и 
Ита ли ја ни ма, и Ру си у од но су пре ма Ита ли ја ни ма, 
Фран цу зи ма и Нем ци ма.13 У том ду ху су оства ре ни 
и по че ци по зо ри шног ства ра ња на срп ском је зи ку у 
Зе му ну, а и у дру гим гра до ви ма (Но вом Са ду, Беч ке-
ре ку, Пан че ву, Сом бо ру, Бе лој Цр кви, и др.).

Зе мун је дао ве ли ку пле ја ду та лен то ва них по-
зо ри шних ства ра ла ца: драм ских пи са ца, пре во ди-
ла ца, управ ни ка, глу ма ца, ре ди те ља, ор га ни за то ра, 
му зи ча ра и дру гих умет ни ка чи је је ства ра ње уско 
ве за но за по зо ри ште.

По ме ну ће мо са мо два де се так име на ко ја би чи-
ни ла част сва ком ве ћем по зо ри шном гра ду, са раз-
ви је ни јом по зо ри шном кул ту ром:

Ра кић Ви кен ти је је пр ви драм ски пи сац, од но-
сно пре во ди лац и по ср бљи вач, пре ра ђи вач драм-
ских де ла ко ји је ро ђе ни Зе му нац. Ње гов пре вод са 
ита ли јан ског је зи ка „Жер тва Авра мо ва”, штам пан је 
у Бу ди му 1799. го ди не,

Се ку лић др Је врем, док тор фи ло зо фи је и адво-
кат у Зе му ну, на пи сао је драм ско де ло (цр кве ну дра-

13   Кон сул то ва ти на ци о нал не исто ри је по зо ри шта (Фран цу ске, Не мач ке, Ср-
би је, Хр ват ске, Сло ве ни је, Пољ ске, Ру си је, Ру му ни је и др.).
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му) Хри стов гроб, ко ју су при ка зи ва ли ђа ци Срп ске 
основ не шко ле у Но вом Са ду 1802. го ди не;

Ву јић Јо а ким, отац срп ског по зо ри шта, при-
ре ђи вач пр ве пред ста ве све тов ног ка рак те ра на срп-
ском је зи ку (Пе шта 24. ав густ 1813.), пре во ди лац, 
пре ра ђи вач и  по ср бљи вач, све стра ни по зо ри шни 
ства ра лац, био је учи тељ у Зе му ну 1806-1809. У Зе-
мун ском за тво ру је пре во дио и при пре мао драм ска 
и дру га де ла, а 1824. го ди не, је, пре ма не по твр ђе ним 
ве сти ма, од и грао три пред ста ве у Зе му ну, ко је тре ба 
да пред ста вља ју пр ве по зо ри шне пред ста ве на срп-
ском је зи ку у овом гра ду;

Да ви до вић Ди ми три је, чу ве ни Зе му нац, прав-
ник и кул тур ни рад ник.

Аутор пр вог Уста ва Об но вље не Ср би је. Пр ви 
наш по зо ри шни из ве сти лац и кри ти чар: у сво јим 
„Но ви на ма серб ским из цар ству ју шћег гра да Ви-
јенe” пр ви је оба ве стио свет да је Ј. Ву јић при ка зао 
пр ву срп ску све тов ну пред ста ву у Пе шти 1813. го ди-
не; по но во је 1823. го ди не об ја вио у „Но ви на ма срп-
ским” из Кра гу јев ца да је исти Ј. Ву јић за по чео са 
ра дом у „Кња же ско-серб ском те а тру”;

Јо ва но вић Ва си ли је, је дан од пр вих на ших драм-
ских пи са ца, пре во ди ла ца и по ср бљи ва ча пре вео је 
низ драм ских де ла ко ја су успе шно при ка зи ва на на 
на шим сце на ма. Пре вео је Вај се о ву пре ра ду Шек спи-
ро ве тра ге ди је „Ро мео и Ју ли ја”(1829), ко ја ће би ти 
успе шно при ка зи ва на у „Илир ском ка за ли шту” у 
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За гре бу (1842. го ди не), и ка сни је у „Те а тру на ђу мру-
ку” у Бе о гра ду, као пр вом про фе си о нал ном, др жав-
ном и на ци о нал ном по зо ри шту у Ср ба, иако је реч о 
Вај се о вој пре ра ди, ипак је то пр во Шек спи ро во де ло 
из ве де но на срп ском је зи ку.

Био је пред ла гач, а ве ро ват но и уче сник, пр вих 
по зо ри шних пред ста ва на срп ском је зи ку у Зе му-
ну, ко је је при пре мио за јед но са Јо а ки мом Ву ји ћем 
(1824);

Ка ра ма та Сте ван, ро ђе ни Зе му нац из по зна те 
тр го вач ке по ро ди це Ка ра ма та, у чи јој је ку ћи од сео 
цар Јо сип II при ли ком осва ја ња Бе о гра да (1789), био 
је је дан од пр вих зе мун ских ин те лек ту а ла ца ко ји се 
опре де лио за рад у по зо ри шту: по стао је члан Ле те-
ћег ди ле тант ског по зо ри шта, пр ве про фе си о нал не 
дру жи не на Сла вен ском ју гу, и играо у пред ста ва ма 
„Илир ског ка за ли шта” у За гре бу (1840);

Ма рин ко вић Дам њан, Зе му нац, осни вач је По-
зо ри шта у Шап цу 1840. го ди не. Ка сни је је ра дио у 
Кра гу јев цу и Бе о гра ду;

Пе леш Ђор ђе, ро ђе ни Зе му нац, био је по знат 
управ ник по зо ри шних дру жи на ко је је сам осни вао. 
Био је члан На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, Срп-
ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду и Хр ват ског 
на род ног ка за ли шта у За гре бу;

Мар ко вић Ди ми три је-Ми та, Зе му нац, по чео је 
глу мач ку ка ри је ру код по зна тог управ ни ка срп ског 



19

 Из позоришне историје Земуна

по зо ри шта Јо ва на Кне же ви ћа, од чи је по зо ри шне 
дру жи не ће на ста ти Срп ско на род но по зо ри ште 
у Но вом Са ду (1861); по стао је члан СНП и ка сни је 
драм ски умет ник На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду;

Ра шић Ни ко ла, Зе му нац из по зна те зе мун ске 
по ро ди це, био је члан На род ног по зо ри шта у Бе о-
гра ду и СНП у Но вом Са ду;

Ко ла ро вић Ди ми три је, ро ђе ни Зе му нац, био 
је чу ве ни глу мац Срп ског на род ног по зо ри шта, На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и Хрва тског на род ног 
ка за ли шта у За гре бу. Је дан је од ве ли ких глу ма ца 
срп ског глу ми шта;

Кре цул Сте ван, Зе му нац, је дан од осни ва ча и 
ду го го ди шњи управ ник Зе мун ског срп ског до бро-
вољ ног по зо ри шног дру штва (1885-1914); за слу жан 
је за ње гов рад и оп ста нак;

Са вић Жар ко, Зе му нац, чу ве ни опер ски пе вач 
европ ског зна ча ја. 

Пе вао је у Дре зде ну, Хам бур гу, Ли бе ку, Бер ли-
ну, Ди сел дор фу, Ри ги и дру гим гра до ви ма Евро пе. 
Штам пао је свој лист „Опе ра”. За Са ви ћа као кон-
церт ног пе ва ча пи сао је со ло пе сме Сте ван Мо кра-
њац. Са вић је осно вао сво ју Опе ре ту у Бе о гра ду, ко ја 
је кон ку ри са ла Опе ри. Био је управ ник Срп ског на-
род ног по зо ри шта у Но вом Са ду;

Ку лун џић Јо сип, Зе му нац, је дан од нај по зна ти-
јих ре ди те ља Дра ме и Опе ре На род ног по зо ри шта у 
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Бе о гра ду. Осни вач је Ка те дре за дра ма тур ги ју у Ака-
де ми ји за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју у 
Бе о гра ду (1960). Те о ре ти чар те а тра, драм ски пи сац 
(две Де ме тро ве на гра де) и умет нич ки пе да гог; је дан 
од све стра них ства ра ла ца ју го сло вен ског по зо ри-
шта;

Ди ну ло вић Све ти слав, Зе му нац, по зна ти је 
глу мац, ре ди тељ и управ ник по зо ри шта, ка ко пу ту-
ју ћих, та ко и оста лих. Глу мац и ре ди тељ На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду;

Фе ра ри Ра хе ла, ко ја нам је још у жи вом се ћа њу, 
ро ђе на је Зе мун ка. Игра ла је ве ли ке уло ге у Ју го сло-
вен ском драм ском по зо ри шту. Игра ла је на фил му 
и у број ним те ле ви зиј ским драм ским еми си ја ма; 

Ру жић Љу би ша, управ ник На род ног по зо ри-
шта у Ни шу, за ме ник управ ни ка На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду (Гој ко Ми ле тић), опе ра тив ни ди рек-
тор Ате љеа 212, ду го го ди шњи је и успе шни ди рек тор 
Сце не у Зе му ну, и је дан од осни ва ча Ме ђу на род ног 
фе сти ва ла мо но дра ме и пан то ми ме у Зе му ну (1973); 
по ку шао је да оса мо ста ли Сце ну на род ног по зо ри-
шта у Зе му ну, као Град ско по зо ри ште Зе му на. Исто-
риј ске окол но сти му ни су ишле на ру ку;

Мр мак Са ва, ро ђе ни Зе му нац, по зна ти је те ле-
ви зиј ски и филм ски ре ди тељ, про фе сор Фа кул те та 
драм ских умет но сти и Ака де ми је умет но сти БК у Бе-
о гра ду; и
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Ман џу ка др Дан ка, ро ђе на је у Зе му ну, по зна-
ти је про ду цент у обла сти по зо ри шта и фил ма; про-
фе сор Фа кул те та драм ских умет но сти.

Знам да сам се огре шио о мно ге див не умет ни-
ке Зе мун це, и оне ко ји су из ра зних раз ло га жи ве ли 
и ства ра ли у Зе му ну, али же лео сам да на ве дем не ко-
ли ко зна чај них лич но сти ко је су до при не ле раз вит ку 
по зо ри шног жи во та у Зе му ну или на шој зе мљи, као 
це ли ни па сам, ве ро ват но, не ке за бо ра вио на мер но, 
а не ке ни сам мо гао да на ве дем, јер их има око сто ти-
нак, а то би за ову при ли ку би ло пре ви ше.





ЈО А КИ МОВ 
ТИ ХИ ПО ВРА ТАК

Јоаким  Вујић
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Јо а ким Ву јић је пр ви пут до шао у Зе мун 25. ју ла 
1806. го ди не, а већ је 30. но вем бра те го ди не гле дао 
са ду нав ске или сав ске оба ле ка ко Ка ра ђор ђе са уста-
ни ци ма осва ја Бе о град. Ве ру јем да је за цео жи вот 
упам тио тај исто риј ски до га ђај, тај ве ли чан стве ни 
„ta ble au”, јер ће ка сни је, у свом Но вом зе мље о пи са-
ни ју, у по гла вљу Ка рак те ри сти ка На ро да Серб ска го, 
хва ле ћи Ср бе за пи са ти: „Ја сам њи о во хе ро и че ство, 
хра брост и вој ни че ску вјер ност ис ку си ти мо гао ље та 
1806. Но вем ври ја 30 у вре ме Серб ског Во жда Г. Пе-
тро ви ча или Ка ра Ђор ђи ја при Отја ти ју Бе о гра да 
од Ту ра ка; пак он да сам соб стве ни ма очи ма мо ји ма 
гле дао, ка ко се град ата ком и штур мом на па да, и от 
не при ја те ља оти ма: ја сам се ов де мо рао ди ви ти и 
чуди ти њи о вој хра бро сти и хе рој ском ду ху, ко га и 
са ми њи о ви не при ја те љи Тур ци на по сље док при-
по зна до ше и не мо гав ши ви ше хра бро сти њи о вој 
про тив ста ти, при ну жде ни  су им би ли Бе о град пре-
да ти.”

Ве ро ват но да ни је слу чај но што jе Јо а ким до-
шао у Зе мун баш у вре ме устан ка, мо жда је хтео, као 
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До си теј, да пре ђе уста ни ци ма. Да се ста ви у слу жбу 
срп ске ре во лу ци је. Мо жда. За што би, ина че, до шао 
баш у Зе мун, из да ле ке Ба је, Пе ште, Тр ста. Ве ро ват-
но га је во ди ло уну тра шње осе ћа ње при пад но сти, 
не ка по тре ба да се це ло куп но би ће ста ви у слу жбу 
сво га на ро да.

Пр ви срп ски уста нак је сна жно од јек нуо за ра-
ће ном Евро пом. Јед на на ци ја је на нај те жи на чин 
вра ћа ла свој иден ти тет – из во ди ла је сво ју аутен тич-
ну ре во лу ци ју. У по моћ су јој из це ле Евро пе до ла-
зи ли ње ни ду хов ни исто ми шље ни ци, уче ни љу ди, 
про све ти те љи, не и ма ри. При бли жио се и Јо а ким, 
све до Зе му на. На пу шко мет. Он је већ та да имао 
штам па ну сво ју Фран цу ску гра ма ти ку (Бу дим 1805), 
у ко јој је на нај леп ши лин гви стич ки и жур на ли стич-
ки на чин про па ги рао уста нак под Ка ра ђор ђем. На 
пу них шест стра ни ца, у ви ду ди ја ло га, он са оду-
ше вље њем го во ри о устан ку и осло бо ђе њу Ср би је 
од Ту ра ка. Пи ше на срп ском (сла ве но-серб ском) и 
фран цу ском. Са да му се пру жа при ли ка да са зе мун-
ске стра не по сма тра осло бо ђе ње Бе о гра да.

Ву јић је до шао у Зе мун са по зо ри шним ис ку-
ством кoје је сте као у Тр сту, Ве не ци ји, Пе шти и у 
дру гим гра до ви ма ца ре ви не. Већ је био штам пао и 
пр ву дра му, од но сно пре вод („Фер нан до и Ја ри ка”, 
Бу дим 1805.). У Зе му ну jе мо гао да гле да по зо ри шне 
пред ста ве не мач ких пу ту ју ћих дру жи на ко је су до ла-
зи ле у овај бо га ти тр го вач ки град већ по чет ком дру-
ге по ло ви не XVI II ве ка, ка ко нам твр ди пу то пи сац 
Та у бе. Пр ве по твр де о њи ма на ла зи мо у чу ве ном По-
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зо ри шном ка лен да ру из Го те још 1789. го ди не, ко ји 
се од но си на 1788. го ди ну и на по зо ри шну дру жи ну 
ко ју је во ди ла удо ви ца по зна тог глум ца и ди рек то ра 
Ре сла (Rössl), a ко ја се одво ји ла од ве ће Ди вал до ве 
(Dywald) дру жи не ко ја је исте го ди не игра ла и у Пан-
че ву.

Ву јић је у Зе му ну до био ме сто учи те ља у срп-
ској шко ли и ра дио је у њој од 18. ја ну а ра 1807. до 6. 
сеп тем бра 1809. го ди не, ка да му је Цр кве на оп шти на 
от ка за ла слу жбу. Због спле та ка и тај них при ја ва да 
је у пре пи сци са Ка ра ђор ђем и На по ле о ном, као и 
због при ја ве да је при мио па кет са ка лен да ри ма са 
Ка ра ђор ђе вим ли ком, ко је тре ба да пре ба ци у Ср би-
ју, ње му је, по на ре ђе њу ге не ра ла Симб ше на, у по-
ноћ 30. апри ла 1809. го ди не из вр шен пре трес ста на. 
Иако ни је про на ђе на ни ка ква сум њи ва до ку мен та ци-
ја, Ге не рал на ко ман да у Пе тро ва ра ди ну до не ла је од-
лу ку да Ву јић бу де уда љен не са мо из Зе му на, не го и 
из це ле Вој не Гра ни це. Под вој ном прат њом је спро-
ве ден у род но ме сто Ба ју. На ре ђе но је да бу де под 
стал ном при смо тром. Док су тра ја ла ис пи ти ва ња, 
он је про вео у зе мун ском за тво ру пу на три ме се ца. 
На рав но, Ву јић се вра ћао у Зе мун ка сни је, пре ла зио 
че шће у Ср би ју. Пре ма не по твр ђе ним ве сти ма, он 
је 1823. го ди не, ка ко пи ше То мандл, при ре дио и три 
по зо ри шне пред ста ве у Зе му ну. Ако је то тач но, он-
да су то за и ста пр ве пред ста ве на срп ско хр ват ском 
је зи ку у Зе му ну. Про ла зио је он че шће кроз Зе мун, 
мо жда је при ре ђи вао и ви ше пред ста ва, али то још 
ни је из у че но. Зе мун је Јо а ки му остао у гор ком се ћа-
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њу, на то ће нас стал но под се ћа ти гра ви ра из ње го-
вог Жи во то пи са ни ја, ис под ко је је на пи сао „Ву ји ћа 
не ви ни Арест у Зе му ну.”

Зе мун ће би ти је дан од зна чај них цен та ра срп-
ске кул ту ре, из ње га ће пре ћи у Ср би ју кне за Ми ло-
ша Ди ми три је Да ви до вић и дру ги.

У Зе му ну ће се ро ди ти и чу ве ни опер ски пе вач 
Жар ко Са вић (1861-1923), члан мно гих европ ских 
опер ских ку ћа (Дре зден, Хам бург, Штут гарт, Ди сел-
дорф, Ли бек и дру ге), управ ник Срп ског на род ног 
по зо ри шта из Но вог Са да (1911-1913), чо век ко ји је 
и кња зу Ни ко ли I пред ла гао раз ви ја ње му зич ког жи-
во та у Цр ној Го ри и го сто ва ње са опер ским ари ја ма. 
Зна се да је књаз Ни ко ла I рас пи сао кон курс за гра-
ђе ње опе ре у Ба ру, у окви ру Двор ског ком плек са на 
То пли ци (1910).

Број ни кул тур ни и по зо ри шни рад ни ци Зе му-
на би ли су зна ча јан део пле ја де кул тур них рад ни ка 
об но вље не Ср би је, ка сни је и Ју го сла ви је.

У Зе му ну је ро ђен и Јо сип Ку лун џић (1899-
1970), дво стру ки до бит ник Де ме тро ве на гра де за нај-
бо ље драм ско де ло, по зна ти про фе сор Ака де ми је за 
по зо ри шну умет ност у Бе о гра ду, да нас Фа кул те та 
драм ских умет но сти, осни вач Ка те дре за дра ма тур-
ги ју на истом фа кул те ту. Упра во он је упу ћи вао сту-
ден те по зо ри шне ре жи је на тра га ње за ста рим тек-
сто ви ма, на ре ви та ли за ци ју за бо ра вље не драм ске 
ба шти не.

Он је об но вио ин те рес и за Јо а ки ма Ву ји ћа. Био 
је кон сул тант и за по зна ту пред ста ву Вла ди ми ра Пе-
три ћа „Те а тар Јо а ки ма Ву ји ћа” у Ате љеу 212 (1958). 
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Прак тич но, он је ини ци рао и осми слио вра ћа ње Јо-
а ки ма Ву ји ћа на на шу сце ну. Ми да нас са ду жном 
па жњом, ма да и са ве ли ким за ка шње њем, вра ћа мо 
Јо а ки ма на на шу кул тур ну сце ну. Про сла ва 150. го-
ди шњи це одр жа ва ња пр ве по зо ри шне пред ста ве у 
Кра гу јев цу у Кња же ско-серб ском те а тру (1835-1985) 
и сим по зи јум по све ћен Јо а ки мо вом по зо ри шном и 
кул тур ном ства ра њу, омо гу ћи ли су да за поч не ре ха-
би ли та ци ја Јо а ки ма Ву ји ћа као чо ве ка, кул тур ног 
рад ни ка, умет ни ка, књи жев ни ка, ро до на чел ни ка ор-
га ни за то ра срп ског по зо ри шта. На рав но, вре ме је да 
не ко из у чи и на пи ше и при чу о Јо а ки му и Зе му ну.

Ве че рас се Јоа ким вра тио у Зе мун, ме ђу сво је 
љу де, ме ђу глум це са свих ме ри ди ја на, ме ђу по зо ри-
шне ства ра о це, ђа ке, сту ден те. Вра тио се наш нај ста-
ри ји по зо ри шни ани ма тор и чер гар, ко ји је ве ро вао 
да по зо ри штем мо же по ма га ти про све ћи ва ње ро да 
сво га – баш као и ми да нас.

По след њи пут је Јо а ким до шао у Зе мун 1842. го-
ди не, ка да се вра тио по сле пу те ше стви ја по Ру си ји, 
на да ју ћи се да ће до би ти ма те ри јал ну по моћ. За тим 
је за у век пре шао у Бе о град, код сли ка ра Ди ми три ја 
Авра мо ви ћа, ко ји га је не го вао до смр ти. Из да ва њем 
„Цр ног Ђор ђа”, Ба ло го ве дра ме о Пр вом срп ском 
устан ку, у свом пре во ду и пре ра ди, у Но во ме Са ду 
1848. го ди не, Јо а ким је за вр шио свој „по зо ри шни 
круг.” У ства ри он је за по чео сво је те а тар ско пу те-
ше стви је пе смом о сло бо ди (у „Кре шта ли ци” 1813. 
го ди не у Пе шти), а за вр шио га дра мом о сло бо ди 
сво га на ро да („Цр ни Ђор ђе или Отја ти је Бе о гра да 
от Ту ра ка”).
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О ЈЕД НОМ ЗА БО РА ВЉЕ НОМ ЗЕ МУН ЦУ – 
КРИ СТО ФО РУ СТАН КО ВИ ЋУ (1793-1867) – 

ГРА ДИ ТЕ ЉУ ПР ВОГ 
ТЕ А ТАР СКОГ ЗДА ЊА У ЗА ГРЕ БУ 1834, 

ЈЕД НОГ ОД РЕТ КИХ ПРИ ВАТ НИХ ТЕ А ТА РА 
У НАС

Са ста вља ју ћи го ди на ма мо за ич ку сли ку по-
зо ри шног си сте ма гра да Зе му на, од нај ра ни јих по-
да та ка ко ји се жу до у ан тич ко до ба, јер ар хе о ло зи 
твр де да је са да шња згра да по зо ри шта по диг ну та на 
га ба ри ту Ди о ни со вог – од но сно Ли бе ро вог хра ма14, 
от кри вао сам број не умет ни ке и по зо ри шне ства ра о-
це ко ји су гра ди ли по зо ри шну кул ту ру гра да: би ло 
да су драм ски пи сци, глум ци, ре ди те љи, сце но гра-
фи, му зи ча ри или ор га ни за то ри, про ду цен ти, спон-
зо ри или до на то ри.

Не ки су ушли у исто ри је европ ског по зо ри шта, 
не ки у на ше исто ри је, а не ки су за бо ра вље ни, пре ћу-
та ни или на мер но за по ста вље ни из мно го раз ло га.
14  Да ни ца Ди ми три је вић. – Ис точ ни Срем под рим ском вла шћу. У ре пре зен-
та тив ној пу бли ка ци ји „Зе мун”, Зе мун 1986. стр. 42. Текст о ан тич ком хра му 
гла си: „На углу Га је ве и Змај Јо ви не ули це от кри ве не су 1891. го ди не ру ше ви-
не јед ног хра ма (План бр. 9), ко ји је су де ћи по број ним це лим и фраг мен то-
ва ним ре ље фи ма и јед ној ба зи за ста туе с нат пи сом, био по све ћен – Ли бе ру 
– Ди о ни су, бо жан ству чи ји је култ у на шим кра је ви ма био ве о ма рас про стра-
њен”.



32

Из позоришне историје Земуна

По ку ша ћу ве че рас у све ча ној ат мос фе ри Ме ђу-
на род ног фе сти ва ла мо но дра ме и пан то ми ме у све 
леп шем Ма дле ниј а ну му да се под се ти мо на Кри сти-
фо ра Стан ко ви ћа (1793-1867) „ро ђе ног Зе мун ца”1.
ко ји се са 26 го ди на пре се лио у За греб 1819. го ди не2, 
где је отво рио са мо стал ну тр го вин ску рад њу, по стао 
бо гат и по што ван тр го вац и гра ђа нин, а ње гов син 
Ми лан, је ди нац, по ред шест кће ри, по ди гао је на Тр гу 
ре пу бли ке јед ну од пр вих тро спрат ни ца у За гре бу.3

Кри сти фор Стан ко вић је умро у За гре бу 30. 
ма ја 1867. го ди не и по ко пан је на пра во слав ном гро-
бљу.4

При ча о то ме ка ко је по ди гао сво је при ват но по-
зо ри ште у За гре бу је из до ме на фан та сти ке – јер по-
ди ћи у то вре ме по зо ри шну згра ду, на ме ње ну са мо 
сцен ско-му зич ким при ред ба ма и то сво јим нов цем, 
мо гли су са мо нај бо га ти ји љу ди: кне же ви, кра ље ви 
и ца ре ви. Ме ђу тим, де си се и „не пле ме ни том” чо ве-
ку да га бо го ви сре ће об да ре ма кар је дан пут у жи во-
ту, као што се де си ло К. Стан ко ви ћу ко ји је и ина че 
про да вао срећ ке Беч ке лу три је5. Јед ном при ли ком је 
ње гов по моћ ник за бо ра вио да вра ти не ке не про да те 
срећ ке (1832) па је Стан ко вић и про тив сво је во ље 
„по ку шао сре ћу на лу три ји”. Слу чај је хтео, а „слу-
чај та ко че сто хо ће и може”6, да јед на од не про да тих 

1  Па вао Цин дрић. – Тр но вит пут до са мо стал но сти (до год. 1860). Хр ват ско 
на род но ка за ли ште 1894-1969. За греб, 1969. стр. 40. на по ме на бр. 61. Ен цик-
гло пе ди ја Хр ват ског на род ног ка за ли шта у За гре бу.

3 Исто де ло, иста стра на, иста на по ме на.
4 Исто де ло, као го ре.
5 Исто де ло, као го ре.
6 Исто де ло, под на слов 9. Стан ко ви ће во ка за ли ште, стр. 43
7 Мар ко Ри стић – Пред го вор Ра си но вој „Фе дри” у пре во ду Ми ла на Де дин ца
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сре ћа ка до би је глав ни зго ди так од 300.000 фо рин-
ти (300.000 фо рин ти (30.000 ду ка та). По по врат ку из 
Бе ча, са глав ним зго дит ком, на пу ту ка За гре бу два 
пу та је из бе гао по ста вље не за се де „шум ских раз бој-
ни ка”7, а да ни је та ко би ло, си гур но би исто ри ја по-
зо ри шта из гле да ла не што дру га чи је.

К. Стан ко вић је ан га жо вао ар хи тек те оца и 
си на Анто на и Кри сто фа (Chri stoph) Kрањолинија 
(Crag no li ni) из Љу бља не да из гра де ње го во по зо ри-
ште8.

По сле од ре ђе них при пре ма, 12. ав гу ста 1833. 
го ди не по ста вљен је ка мен те ме љац. Оба вље на је 
све ча на це ре мо ни ја, град ски жуп ник Пе тар Хор ва-

8 Па вао Цин дрић. На ве де но де ло, стр. 433.
9 Исто де ло, стр. 40

Станковићево позориште на Марковом тргу.
Бакропис Бранимира Шеное
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тић осве штао је те ме ље згра де, а при су ство ва ли су 
и град ски на чел ник Иг нац Ан дри је вић „и пр во ро-
ђе ни син го спо ди на Кри стофа Стан ко ви ћа. На кон 
одр жа ног об ре да у при су ству ци је ло га ма ги стра та 
и пред став ни ка вла сти, уз стал но гру ва ње му жа ра 
и са свим уоби ча је ним све ча но сти ма, по ло жен је ка-
мен”. У те ме ље је узи да на по ве ља о гра ђе њу ово га 
те а тра, на кај кав ском на реч ју, у ко јој се на кра ју ка-
же: „И за ве квеч ни Спо ме ник спо ме ну то га Chri stop-
ha Stan ko vi ca И ЊЕ ГО ВО ГА ЗА Ле по ту Ва ра ша так 
пле ме ни тог Чи на са зи дан, - тер так жељ но га Зда ња 
ву чи њен је”9 ‘Са свим на мер но на во дим овај ци тат 
у ко ме се сла ви гест К. Стан ко ви ћа, бо га то га гра ђа-
ни на За гре ба, ко ји сво ме гра ду по ди же пр ву пра ву, 
на мен ску згра ду за те а тар. На мер но, због то га што 
ће га ви ше пу та ни по да шта ва ти10 јер ни је био склон 
да као „па три о та” пре да те а тар гра ду за ма ле па ре, 
или мо жда бес плат но.

Из град ња згра де бр зо је на пре до ва ла. Пред ви-
ђе но је би ло да мо же да при ми око 750-800 гле да ла-
ца. Глав ни улаз је био из Ћи ри ло-Ме тод ске ули це. 
По зна ти сли кар из Гра ца Лу ка Мар ти не ли (Lu cas 
Mar ti nel li)11 је осли као те а тар, а ка сни је ће он би ти 
и за куп ник по зо ри шне згра де. По зна ти сли кар Ф. 
Валд ми лер (Wald mul ler) на сли као је пре див ну глав-
ну за ве су са чип ка стом ле пе зом,12 ко ја се и да нас 
чу ва. Стан ко ви ће во по зо ри ште је би ло са свим до вр-

10 Исто де ло, стр. 40.
10  На ви ше ме ста те а тро ло зи под вла че да је Стан ко вић свој те а тар ко ри стио 
углав ном за сти ца ње нов ца, а да су му сви оста ли об зи ри би ли стра ни.

11 П. Цин дрић, исто де ло, стр. 41.
12 Цин дрић, исто де ло стр. 41.
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ше но у ле то 1834. го ди не па је при пре мље но све ча-
но отва ра ње у част про сла ве имен да на ца ра Фран ца 
I, 4. ок то бра 1834. го ди не, са пред ста вом „Зрињ ски” 
Те о до ра Кер не ра (The o dor Kör ner 1971-1813).13

По зна ти за гре бач ки те а тро лог Па вао Цин дрић 
ка же: „Та ко је пр ва ка за ли шна згра да у За гре бу отво-
ре на zur Feyer des glor re ic hen Na mens – Fe stes Sr. Ma-
je stat des Ka i sers und Kö nigs, и то дра мом ње мач ког 
дра ма ти ча ра и уз су дје ло ва ње ис кљу чи во ње мач ких 
глу ма ца”.14

Још у то ку гра же ња те а тра К. Стан ко вић, као 
вешт тр го вац, рас пи сао је кон курс за из најм љи ва ње 
сво га по зо ри шта (мај 1834), ко је је има ло и Пле сну 
са лу. Ка рак те ри сти чан је и ње гов опрез са др жан у 
кон кур су у ко ме се тра жи да бу ду ћи ди рек то ри по-
зо ри шта тре ба да сво ју струч ност до ка жу од ре ђе ним 
ка пи та лом, би бли о те ком (по зо ри шних де ла, прим. 
А. Ујес), гар де ро бом, по слов ном спо соб но шћу и зна-
њем, а осо би то ти ме „да су не гдје већ ра ни је о вла-
сти том тро шку во ди ли слич ну упра ву ка за ли шта.”15 
Ве ро ват но да је Стан ко вић у до го во ру са гра дом кон-
сти ту и сао По зо ри шни од бор (Ди рек ци ју те а тра), 
као што је то био слу чај у мно гим гра до ви ма Ца ре-
ви не, ко ји су има ли див не по зо ри шне згра де, али 
без умет нич ког ан сам бла. Код нас су та кви гра до ви 
би ли Зре ња нин (Беч ке рек, 1839),16 Пан че во (1844),17 

13 Цин дрић, исто де ло стр. 41.
14 Цин дрић, исто де ло, стр. 42.
15 Цин дрић, исто де ло, стр. 44.
16  Алојз Ујес. По зо ри шне тра ди ци је гра да Зре ња ни на (1783(?)-1972. Из да ла За-
јед ни ца про фе си о нал них по зо ри шта Вој во ди не. Стр. 12.

17  А. Ујес. По зо ри шне тра ди ци је и тен ден ци је гра да Пан че ва. Пан че во 1978. 
Из да ла За јед ни ца про фе си о нал них по зо ри шта Вој во ди не.
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Су бо ти ца (1853),18 Бе ла Цр ква – Ба нат ска (1867), Сом-
бор (1883),19 Вр шац (1896)20, Но ви Сад (1897) и дру ги, 
и сви су, углав ном има ли слич не По зо ри шне од бо ре.

Пр ви за куп ник Стан ко ви ће вог те а тра „при ја-
шњи ди рек тор Зе маљ ског ка за ли шта у Бр ну, Звон-
чек (Zwo nec zek)”21 до био је те а тар на упра вља ње 
од 1.10.184. до Ус кр са 1838. го ди не. Стан ко ви ће во 
по зо ри ште би ће је дан од пр вих те а та ра из гра ђен 
по европ ским ме ри ли ма: са ве ли ком СЦЕ НОМ, ЛО-
ЖА МА, Са са лом за плес, про сто ри ма за глум це и 
опре му пред ста ва. Овај те а тар ће би ти онај чу ве ни 
дом ко ји ће у го сте при ми ти „Ле те ће ди ле тант ско 
по зо ри ште” из Но во га Са да, пр ву про фе си о нал ну 
по зо ри шну дру жи ну на Сла вен ском ју гу, ко ја ће 
на по зив Илир ске чи та о ни це,22 од но сно ин те лек ту-
ал ног кру га оку пље ног око ње – пре ра сти у про фе-
си о нал но „Илир ско ка за ли ште”. У ње му ће пре ма 
Уго во ру пот пи са ном у Пе тро ва ра ди ну 1840.23 го ди-
не, ама те ри „оца срп ског по зо ри шта” Јо ки ма Ву ји-
ћа24 из Но во га Са да по ста ти про фе си о нал ци. Тај ве-
ли ки те а тар ски до га ђај у ко ме се ро ди ла на ша пр-
18   А. Ујес. – По зо ри шне тра ди ци је гра да Су бо ти це. Су бо ти ца 1967. Из да ње 
На род ног по зо ри шта – Neps zin ha za.

19 А. Ујес. – По зо ри шне тра ди ци је гра да Сом бо ра 1797-1970. Сом бор
20  А. Ујес. – По зо ри шне тра ди ци је гра да Вр шца од нај ста ри јих по да та ка до 

1918. го ди не. – У Ма лој мо но гра фи ји вр шач ког по зо ри шта. Из да ње На род-
ног по зо ри шта „Сте ри ја” и Сте ри ји ног по зор ја у Но вом Са ду, Но ви Сад 
1981.

21 Цин дрић, исто де ло, стр. 44.
22  П. Цин дрић. – Но во сад ско Ле те ће ди ле тант ско по зо ри ште у За гре бу (1840-

1842). У Збор ни ку при ло га исто ри ји ју го сло вен ских по зо ри шта (1861-1961). 
Но ви Сад, стр. 131-182.

23  Цин дрић. – Тр но вит пут до са мо стал но сти. За греб 1969.
24  Бо жи дар Ко ва чек. – Увод но из ла га ње на на уч ном ску пу по во дом 150-го ди-
шњи це „Ле те ће ди ле тант ско по зо ри ште и по че ци про фе си о нал ног по зо-
ри шног жи во та на срп ско хр ват ском је зи ку 1838-1842.” Одр жа ног у Но вом 
Са ду 27. фе бру а ра 1989. го ди не – ви де ти и ре фе ра те свих дру гих уче сни ка.
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ва про фе си о нал на ју го сло вен ска по зо ри шна ће ли ја 
уз са деј ство те а тар ских струч ња ка не мач ке, аустриј-
ске, срп ске, грч ко-цин цар ске, ита ли јан ске, хр ват ске, 
че шке и пољ ске про ве ни јен ци је – пред ста вља ће не-
пи са ни обра зац о нај ста ја њу те а тар ског про фе си о-
на ли зма као мул ти кул тур ног, ви ше на ци о нал ног, 
ви ше је зич ког и ви ше кон фе си о нал ног чи на у Евро-
пи. Би ла је то на ша ва ри јан та европ ског про фе си о-
нал ног те а тра. Тај исто риј ски до га ђај од и грао се у 
Стан ко ви ће вом те а тру. Же лим још да под ву чем и 
чи ње ни цу да је у „Ле те ћем ди ле тант ском по зо ри-
шту” из Но вог Са да у За гре бу као глу мац де ло вао и 
је дан, та ко ђе ро ђе ни Зе му нац Сте фан Ка ра ма та (на 
Уго во ру се пот пи сао Step han Ka ra math, ла ти ни цом). 
Та ко су власник но во га те а тра у За гре бу, као и је дан 
глу мац срп ске по зо ри шне дру жи не (Илир ског ка за-
ли шта) би ли Зе мун ци. Исти на, Ка ра ма та је остао ве-
о ма крат ко у Илир ском те а тру 

25 – раз ло зи још ни су 
про у че ни, а Стан ко вић је са свим за бо ра вљен, из гле-
да на мер но.26

По зна ти те а тро лог Ни ко ла Ба ту шић, у сво јој 
књи зи „По ви јест хр ват ско га ка за ли шта” (За греб, 
1978), на ме ће сво ју вер зи ју об ја шње ња ка ко је Стан-
ко ви ћев те а тар пре шао у вла ди не ру ке. Он су ге ри-
ше иде ју да је Ди ми три је Де ме тер, нај зна чај ни ји ор-
га ни за тор по зо ри шта у Хр ва та, „до шао на за ми сао 
да вла да от ку пи Стан ко ви ће ву згра ду.27У За гре бу је 
25 Цин дрић, на ве де но де ло.
26   Лич ност Кри сти фо ра Стан ко ви ћа је за поствље на и од стра не хр ват ске и 
срп ске по зо ри шне на у ке, па је и ње го во уче шће у раз вит ку по зо ри шног 
жи во та оста ло не и зу че но.

27   Ни ко ла Ба ту шић. – По ви јест хр ват ско га ка за ли шта. За греб, 1978. стр. 235. 
Аутор ни је свој текст пот кре пио би ло ка квом до ку мен та ци јом.
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вла да ло оп ће увје ре ње да је Стан ко вић сво јим без об-
зир ним, ис кљу чи во нов чар ским по сло ва њем, при че-
му уоп ште ни је ма рио ко ме ка за ли ште да је у за куп, 
очи то пре тје рао. Та да вр ло по пу ла ран у хр ват ским 
гра ђан ским, вој нич ким и се љач ким сло је ви ма, бан 
Је ла чић је рас пи сао на род ни за јам ко јим би се на мак-
нуо но вац за куп њу Стан ко ви ће вог ка за ли шта, не би 
ли оно на по кон до шло у зе маљ ске ру ке. У по зна том 
„Про гла су” од 13. про син ца 1851. ку ца се на свијест 
на род ну, на ро до љу бље ко је ће опет јед ном по мо ћи 
да се оства ри дав ни сан, „јер да је ка за ли ште по тре-
ба на ро да, а исто та ко и нај глав ни ји увјет за на род но 
из о бра же ње”. Чим је „Про глас” об ја вљен вла да је са 
Стан ко ви ћем скло пи ла уго вор, ис пла ти ла му пр ви 
дио уго во ре не сво те, па је та ко згра да пре шла у ње не 
ру ке.”28 У ства ри, ту жна је при ча о на пра сном не стан-
ку Стан ко ви ће вог по зо ри шта у За гре бу. На ње го вој 
сце ни по след ња пред ста ва одр жа на је 16.06.1895. го-
ди не, иако тако ни је би ло пр е дви ђе но. Ин тен дант 
Ми ле тић је „већ имао го тов про грам, да се с њим 
опро сти на до ли чан на чин. На мје ра вао је из ве сти 
Ку ку ље ви ће ву дра му „Ју ран и Со фи ја”, с ко јом су на 
тој по зор ни ци за по че ле хр ват ске пред ста ве. Имао се 
го во ри ти Ма жу ра ни ћев Про слов, спје ван за ту пр ву 
пред ста ву, а на кра ју би се ре цити рао Епи лог, што га 
је на пи сао Бо жи дар Ку ку ље вић.”29 Ме ђу тим, све се 
од и гра ло дру га чи је: су ро во, освет нич ки. Ми ле ти ће-
ви про тив ни ци су до не ли од лу ку да је Стан ко ви ће-
во по зо ри ште у тро шном ста њу и да се у тој згра ди 
„ви ше не мо же глу ми ти”. Ужур ба но се при сту пи ло 
28 П. Цин дрић. – Тр но вит пут. Стр. 72.
29 Слав ко Ба ту шић. – Исто де ло, стр. 117.
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де мо ли ра њу гле да ли шта и по зор ни це, не ма ре ћи 
за „пи е тет Хр ва та пре ма сво јим хи сто риј ским све ти-
ња ма” – ка ко је Миле тић ре зиг ни ра но при мје тио.30

Та ко је по ру ше но, ра зо ре но јед но од на ших пр-
вих те а тар ских све ти ли шта, на ших, јер га је сво јим 
сред стви ма из гра дио Зе му нац Кри сти фор Стан ко-
вић. У ње му је на ше „Ле те ће ди ле тант ско по зо ри-
ште” из Но вог Са да по ста ло пр во про фе си о нал но 
по зо ри ште на Сла вен ском ју гу и отво ри ло про цес 
про фе си о на ли за ци је ју го сло вен ског по зо ри шта. На-
ше, јер су на ње го вој сце ни го ди на ма игра ли број ни 
глум ци из на ших кра је ва, и ко нач но и на ше, јер су 
на ци о нал ни те а тар ски си стем у Хр ва та ства ра ли 

30 Сл. Ба ту шић. Исто де ло, стр. 117.

Ентеријер Станковићевог позоришта. 
Реконструкција арх. Александра Фројденрајха
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мно ги  на ши по зо ри шни умет ни ци ко ји су до шли 
„из дол њих стра нах до мо ви не на ше”31 од ко јих су не-
ки, од но сно њи хо ви пре ци, про шли кроз зе мун ске 
кон ту ма це. Ми слим на оне ве ли ке кон цеп тан те те а-
тра, на глав не ор га ни за то ре по зо ри шног ства ра ња, 
на ве ли ке управ ни ке и ре ди те ље, као што су Ди ми-
три је Де ме тер, Кри сти фор Стан ко вић, 

Стје пан пле ме ни ти Ми ле тић, др Бран ко Га ве-
ла, Ко ста Спа ић, као и це ла пле ја да та лен то ва них 
глу ма ца и пи са ца чи је је ства ра ла штво не рас ки ди-
во, ор ган ски ве за но за на ста ја ње и раз ви так ју жно- 
 сло вен ског по зо ри шног си сте ма, или ако не ко ме бо-
ље зву чи, на раз ви так по зо ри шта на ју жно сло вен ском 
тлу.

По ку шао сам да вас ве че рас под се тим на јед-
ног од за бо ра вље них не и ма ра пр ве пр ве по зо ри шне 
згра де на Мар ко вом тр гу у За гре бу, на Кри сто фо ра 
Стан ко ви ћа, ро ђе ног Зе мун ца, ко ји ће нам ве че рас 
би ти не што бли жи не го ју че, ка да смо о ње му зна ли 
не што ма ње, и ми се с по што ва њем кла ња мо ње го-
вој се ни.32

31  Ре че ни ца из по зна тог про ло га Ива на Ма жу ра ни ћа, го во ре ног при ли ком пр-
ве пред ста ве „Ле те ћег ди ле тант ског по зо ри шта” 10.06.1840. на сце ни Стан-
ко ви ће вог те а тра.

32  Аутор овог члан ка при пре ма пот пу ни ју исто ри ју по зо ри шне кул ту ре гра да 
Зе му на.
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ЗА БО РА ВЉЕ НИ ПО ЗО РИ ШНИ 
ЕН ТУ ЗИ ЈА СТИ 

„Зе мун ског срп ског до бро вољ ног по зо ри шног 
дру штва” (1883-1914)

У Зе му ну, чу де сном гра ду, „Ка пи ји Евро пе”, 
ка ко су га не ка да зва ли, а то је за и ста и био, јер је 
пре ко ње га тр го ва ла Евро па са Ис то ком и Ис ток са 
Евро пом, у та дав на вре ме на ка да су де ре гли ја ма са 
људ ском ву чом Бур ла ци са Ду на ва33 пре во зи ли без-
број не ар ти кле са јед но га кра ја све та у дру ги, ка жу: 
би ло је у Зе му ну и те а тра.

В. Та у бе на во ди: „Ов де се мо же ме ња ти и одав-
де сла ти но вац за све зе мље у Ази ји и Евро пи, што је 
не сум њив и по у здан знак и раз гра на те тр го ви не”. Та-
у бе34 је пр ви ис тра жи вач Сре ма ко ји је за бе ле жио да 
је у Зе му ну би ло и по зо ри шних пред ста ва пре 1777. 

33  Ми о драг А. Да би жић, Д о ба аустро-тур ских ра то ва и вла да ви на Аустри је од 
1717. до 1918. го ди не, Мо но гра фи ја – Зе мун, стр. 72-89

34  Fri e drich Wil helm von Ta u be, Hi sto rische und ge o grap hische Beschre i bung des 
Ko ni gre ic hes sla vo nien und des Heryog thu mes Syrmien, Le ipzyig, 1777, стр. 
108
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и то на ви ше је зи ка. Он то ни је до ку мен то вао, а ми 
још ни смо из у чи ли Зе мун ски ар хив па му мо ра мо 
ве ро ва ти на реч.

Зе мун је био мул ти на ци о нал на, мул ти кон фе си-
о нал на и ви ше је зич ка сре ди на, ко ја је пред ста вља ла 
спе ци фи чан мул ти кул тур ни евро а зиј ски си стем ко-
је га су из гра ђи ва ли Ср би, Нем ци, Гр ци, Цин ца ри, 
Је вре ји, Тур ци, Ита ли ја ни, Фран цу зи, Ма ђа ри и 
мно ги дру ги на ро ди.

Ср би су у Зе му ну увек би ли нај број ни ји,35 из гле-
да и нај ор га ни зо ва ни ји, ма кар ка да је реч о про све ти 
и кул ту ри.

За хва љу ју ћи бо га том по зо ри шном жи во ту 
гра да у ко ме су го сто ва ле без број не по зо ри шне дру-
жи не са све че ти ри стра не све та, Зе мун ци су, још 
у сво јој твр ђа ви, из гра ђи ва ли по се бан по зо ри шни 
си стем, де ли мич но оба ви јен тај ном, јер се од ви јао у 
без број ним го сти о ни ца ма и ка фа на ма, у хо те ли ма 
и аре на ма. Го сти о ни це су но си ле ро ман тич не на зи-
ве: „Спир тин чар дак”, „Го сти о ни ца код ди вљег чо ве-
ка”, „Код зе ле ног др ве та”, „Код цр ног ор ла”, „Код 
злат ног ла ва”, „Аре на” у Ро ман чи ће вој ба шти, „Код 
ме две да”, „Код злат ног ан ђе ла”, и та ко ре дом, пре-
ко 120 чар да ка и го сти о ни ца за све уку се и пла но ве. 
Отво ре ни су и хо те ли, 1891. „Хо тел Гранд”, за тим 
1894. „Хо тел Цен трал”. Ме ђу тим, и по ред број них 
го сто ва ња ве о ма до брих пу ту ју ћих по зо ри шта, чи-
ји рад пра тим од 1787. го ди не, Зе мун ни је ус пео да 
из гра ди сво је Град ско стал но по зо ри ште, од но сно 
згра ду, јер он ни је мо гао да кон сти ту и ше кул тур ни 

35 М. Да би жић, исто де ло, стр. 74.
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си стем ко ји би се раз ви јао у кон ти ну и те ту и на до-
бро бит гра ђа на – јер ње го ва функ ци ја је би ла да бу-
де час твр ђа ва, час ис ту ре на вој на стра жа, час ца ри-
нар ни ца из ме ђу Евро пе и Ази је, час вој ни ло гор, час 
из бе глич ки град. Он ни је мо гао да из гра ди стал ну 
по зо ри шну згра ду, као што су то учи ни ли Беч ке рек, 
Сом бор, Пан че во, Бе ла Цр ква, Су бо ти ца, Но ви 
Сад и дру ги гра до ви у Ба на ту и Вој во ди ни. Раз ло-
га има ви ше.

По ку ша ће мо да под се ти мо на рад јед ног за бо-
ра вље ног зе мун ског те а тар ског ла бо раторијума, на 
„ЗЕ МУН СКО СРП СКО ДО БРО ВОЉ НО ПО ЗО РИ-
ШНО ДРУ ШТВО”, ко је је де ло ва ло у гра ду од осни-
ва ња 1883. го ди не, до 1914. и не што ка сни је, да кле 
пре ко 30 го ди на, чи ји допри нос по зо ри шној кул ту-
ри гра да и срп ском на ци о нал но-кул тур ном си сте му 
још ни је из у чен.

„Зе мун ско срп ско до бро вољ но по зо ри шно дру-
штво” плод је ду го го ди шњег по зо ри шног ства ра ња 
на срп ском је зи ку у Зе му ну. Оно је, у ства ри, осно-
ва но још 1883. го ди не, али је ра ди ло под фир мом 
„Срп ске цр кве не пе вач ке за дру ге”, јер још ни су има-
ли сво ја по твр ђе на Пра ви ла, а сви су би ли и чла но-
ви пе вач ке за дру ге.1  Глав ни ини ци  ја тор и ор га ни за-
тор по зо ри шног дру штва био је Сте ван П. Кре цул 
(Кре цуљ), ко га су за вре ме кон сти ту и са ња дру штва 
иза бра ли за пред сед ни ка. У по чет ку је то би ла ма-
ла гру па ен ту зи ја ста, пред сед ник је ра дио све по сло-
ве и бри нуо о фи нан сиј ској осно ви дру штва. Јо ван 
1  Спо ме ни ца Зе мун ског срп ског до бро вољ ног по зо ри шног дру штва, Зе мун, 

1910.
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Иса и ло вић, сли кар, био је „де ко ра тер”, сли као је 
де ко ра ци је за по је ди не пред ста ве у „ерар ским ма га-
ци ни ма”, у „кон ту ма цу” где су се дру штве не ства ри 
чу ва ле, а ма га цин је дру штву бес плат но усту пио зе-
мун ски тр го вац Ја коб Хиршл. У из ве шта ју пи ше да 
је „Ми та Ди ми три је вић, ко ји ни је осе ћао у се би од-
већ глу мач ког да ра а во љан да и он до при не се дру-
штву оно што мо же, ву као је за ве су из ме ђу чи но ва, а 
Бог га је об да рио сна гом и кор по лен ци јом.”2

Иако су са ра дом по че ли 1883. го ди не „Пра-
ви ла Зе мун ског срп ског до бро вољ ног по зо ри шног 
дру штва” би ла су по твр ђе на тек „13. срп ња 1885. у 
За гре бу. Одо бри ла их је „Кра љев ска Хр ват ско-Сла-
вон ско-Дал ма тин ска вла да, одјел за уну тар ње по сло-
ве, под бро јем 19939.” Пра ви ла је пот пи сао Гроф 
Дра гу тин Ку ен Хе дер ва ри, сво је руч но.63 Прет ход но 
су „Пра ви ла” при пре ми ли и пре да ли на одо бре ње 
Сте ван П. Кре цул, пред сед ник, Алек сан дар Бо ро та, 
тај ник и Н. Зо рић, ре ди тељ, у Зе му ну 10. но вем бра 
1884. го ди не.

У чла ну бр. 2. „Пра ви ла” на пи са но је: „Цељ дру-
штва је сте, да при ре ђи ва њем сход них по зо ри шних 
пред ста ва дру штве ност и обра зо ва ност у ме сту по-
ди же и ши ри с јед не стра не, с дру ге стра не пак, да 
нов ча ним при хо ди ма од пред ста ва пот по ма же по је-
ди не ме сне ко ри сне уста но ве.” Ско ро па ра док сал но 
зву чи чл. 3. у ко ме се под вла чи: „С по гле дом на цељ 
дру штва, не ће се оно као та кво ни ка да са по ли тич-
ким ства ри ма ме ша ти”, јер спи сак оних ко ји ма је 

2 Исто де ло.
3 Исто де ло.
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Дру штво по сла ло 
по моћ од при ку-
пље них па ра (на 
бла гај ни, на том бо-
ли и дру гим на чи-
ни ма) су штин ски 
от кри ва мо рал ну, 
ет нич ку и етич ку 
ори јен та ци ју ово га 
дру штва, да кле и 
ње го во по ли тич ко 
опре де ље ње. По-
моћ је по сла та сле-
де ћим ин сти ту ци ја-
ма и по је дин ци ма:

1885.  При лог Цр-
кве ном кр сту 
у Бе о гра ду, за 
срп ске ра ње-
ни ке (500),

1889.   Сре ди шњем од бо ру за 500 год. Ви дов дан ску 
про сла ву (140),

1892.  Чла на ри на за Срп ско На род но по зо ри ште 
(100),

1892.  За срп ску цр кву у Бе чу (10),
1894.  За Све то сав ску бе се ду (10),
1895.  Фон ду Све тог Са ве у Кар лов ци ма (200),
1895.  Чла на ри на Срп ском На род ном по зо ри шту (200),
1895. Чла на ри на Ма ти ци срп ској (200),

Споменица Земунског српског 
добровољног позоришног друштва, Земун
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1895.  За 70 го ди шњи цу про сла ве др Све то за ра Ми ле-
ти ћа (40),

1896.  За по стра да ле од во де: Ср би ји (100), Бо сни 
(100), Цр ној Го ри (160), За гор ју (40),

1903. При лог срп ским ђа ци ма у За гре бу (10),
1910.   Чла на ри на Срп ском Со ко лу у Зе му ну, за уте-

ме ља ча (100),
1910.   Цр ве ном кр сту у Бе о гра ду, за по пла вље не у 

Ср би ји (100).

Ово је мој из бор „адре са” на ко је су по сла ли 
ху ма ни тар ну по моћ, ина че, Дру штво је у то ку свог 
25-го ди шњег ра да по сла ло по моћ на 156 „адре са”. 
По ма га ло је си ро ма шне а до бре уче ни ке, дру штва, 
шко ле, цр кве, по пла вље не, по је ди не глум це, ди за ње 
спо ме ни ка за слу жним љу ди ма. Срп ско на род но по-
зо ри ште у Но вом Са ду, Ма ти цу срп ску, ве ли ки број 
ак ци ја и ин сти ту ци ја.

Овај чу де сни те а тар па три от ски за не се них гра-
ђа на Зе му на, ама те ра, нео спор но је има о по др шку у 
гра ду, али и ме ђу сво јим гра ђа ни ма ко ји су жи ве ли и 
ства ра ли по це лој Евро пи. Ка ко про ту ма чи ти ли сту 
од но сно „Име ник пот по ма жу ћих чла но ва”, ко јих је 
го ди не 1887. би ло 55, од чи јих је при ло га, зна чај ним 
де лом, обез бе ђи ван не сме тан рад Дру штва. Они ша-
љу при ло ге „Зе мун ском срп ском до бро вољ ном по-
зо ри шном дру штву” из Но вог Са да, Бе ча, Пе ште, Се-
ге ди на, Тр ста, Бр на, Лај пци га, Лин ца, Но вог Се ла, 
Но ве Па зо ве, Ве ли ког Шу ра ња, Те ми шва ра, Пра га, 
Фи ју ме (Ри је ке), Хај лбро на и дру гих ме ста.
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Мо лим вас, до бро про чи тај мо име на и пре зи-
ме на да ро да ва ца. Ме ђу њи ма се на ла зе по ро ди це 
ко је су не ка да жи ве ле у Зе му ну, ко је ни су при па да-
ле на шим ет нич ким гру па ма, али су има ле ду бо ко 
осе ћа ње по тре бе да по др жа ва ју сво је су гра ђа не ко ји 
зна ча јан део жи во та и ду хов ног ства ра ња по све ћу ју 
ху ма ни тар ним ци ље ви ма. Зе мун је био спе ци фич на 
за јед ни ца гра ђа на, ка ко би То мас Ман ре као „над гра-
ђан ских гра ђа на”4 ко ји су пу них 25 го ди на по ма га ли 
зе мун ско и сво је Град ско ама тер ско по зо ри ште, иако 
у ње му ни су игра ли. Чла ном бр. 3. још је под ву че но 
да чла но ви „по ред то га има ју спо соб но сти за пред-
ста вља ње по зо ри шних дје ла на срп ском је зи ку.”

По пра ви лу, ре пер то ар ска ори јен та ци ја јед ног 
по зо ри шта пред ста вља ње го ву фи ло зоф ско-естет-
ску, на ци о нал но-кул тур ну и иде о ло шку опре де ље-
ност. Од то га пра ви ла не од сту па ни Срп ско по зо-
ри шно дру штво у Зе му ну, али оно је при ну ђе но да 
про на ла зи по себ не пу те ве и стран пу ти це ка ко би с 
јед не стра не за до во љи ло ве о ма су ро ве од ред бе по зо-
ри шне цен зу ре Аустро-Угар ске мо нар хи је, и ка ко 
би оства ри ло сво је на ци о нал но-кул тур не ци ље ве, ко-
ји се ни су сла га ли са од ред ба ма ње го вог Пра вил ни-
ка ко је га је пот пи сао гроф Ку ен Хедер ва ри у За гре бу 
(1885). Управ ни од бор „Зе мун ског срп ског до бро-
вољ ног по зо ри шног дру штва” (та ко се и та да звао 
тај нај ви ши упра вљач ки ор ган) ве што је из бе га вао 
евен ту ал но за тва ра ње због „по ли тич ких гре ша ка” у 
ре пер то а ру, при ка зу ју ћи са свим на ив на де ла срп ске 
4   То мас Ман, Ства ра о ци и де ла. Ге те као ре пре зен тант гра ђан ског раз до бља, 
Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1952, стр. 89.
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и европ ске дра ма тур ги је. Ша љи ве игре с пе ва њем и 
слич не ко ме ди ји це ни су иза зи ва ле по до зре ње, нај че-
шће су од го ва ра ле умет нич ком и тех нич ком ан сам-
блу, а са свим си гур но су до но си ле зна чај на сред ства 
– што је и био је дан од основ них ци ље ва овог Дру-
штва.

Ре пер то ар овог срп ског ама тер ског по зо ри шта 
у Зе му ну пред ста вља пра ву ениг му. У ње му не ма ни 
јед не тра ге ди је из срп ске исто ри је, ни јед не зна чај ни-
је дра ме из срп ског жи во та и, што је не ве ро ват но: не-
ма ни јед ног Ну ши ће вог де ла, ни јед не ње го ве ко ме-
ди је! Не ма ни де ла Ла зе Ко сти ћа, ни Ђу ре Јак ши ћа, 
ни јед ног „ју нач ког” де ла – а те а тар ак тив но ра ди и 
оства ру је сво ју ху ма ни стич ку и ху ма ни тар ну ми си ју, 
има ве ли ки број „пот по ма жу ћих чла но ва” из мно-
гих кра је ва ца ре ви не. Ви ше стра них не го на ших.

На ње го вом ре пер то а ру се на ла зи се дам де ла 
Ко сте Триф ко ви ћа: „Те ра опо зи ци ју”, „Љу бав но 
пи смо”, „Че сти там”, „По ла ви на, по ла во де”, „Из-
би ра чи ца”, „На бад њи дан” и „Фран цу ско-пру ски 
рат”. Триф ко вић је још при су тан са пре ра дом Гер-
не ро вог (Görner) де ла „Ми ла”. У ства ри, Зе мун ско 
срп ско по зо ри ште је „Триф ко ви ћев те а тар”. Он је 
нај ви ше од го ва рао њи хо вом ка мер ном кон цеп ту 
град ског те а тра, без ве ли ких гро мо пу ца тел них де-
ла и сце на. Триф ко вић је за штит ни знак срп ског те-
а тра у Зе му ну. Исти на, игра ли су и два Сте ри ји на 
де ла: „Твр ди цу (Кир Ја њу)” и „Же нид бу и удад бу”. 
Од на ших пи са ца игра ли су „Са ћу ри цу и шу ба ру” 
од И. Окру ги ћа-Срем ца, за тим „Сан на ја ви (сли ка 
из про шло сти срп ске)” од др Јов. По по ви ћа: је ди на 



49

 Из позоришне историје Земуна

је исто риј ска па но ра ма у ко јој се по ја вљу је Не ма ња, 
жу пан Ра шки и низ вла да ра, до ца ра Ла за ра-ко сов-
ског, ка ко пи ше на пла ка ту за ову пред ста ву при ка-
за ну у част де се то го ди шњи це Дру штва.

Игра ју и „Сви ле ни ру бац”, ша лу у 3 чи на од 
Бо жи да ра Бор ђо шког, „Са бљу Кра ље ви ћа Мар ка” 
у пре ра ди Јо ва на Ђор ђе ви ћа и Ан то ни ја Ха џи ћа, 
„Пре ки лек” од Ми те Ка ли ћа и „Фри ше фи ре” од 
Ко сте Ри сти ћа – све де ла са ре пер то а ра Срп ског на-
род ног по зо ри шта у Но вом Са ду.

Од стра них де ла на ре пер то а ру су ша љи ве 
игре, ма ле ко ме ди је, ко ма ди са пе ва њем, Бе не дик-
со ва „Ноћ уочи Но ве го ди не”, и ње гов „Пр кос (Der 
Eigen sinn)” игран уз уче шће не мач ког дру штва 
„Фор ту на” из Зе му на (20.11.1886), Хол та јев „Низ би-
се ра”, Гол до ни је ва „Оп кла да (La scom mes sa)” у пре-
ра ди Ђ. Мак си мо ви ћа, Ко це бу е во де ло „Пи ја ни ца” 
у пре во ду и пре ра ди Ни ко ле Ђур ко ви ћа, „Гу шче бу-
ко вач ко” од Ба ја ра, и оба ве зна ко ме ди ја „Љу бо мор-
на же на” од Ко це буа у пре ра ди Ла зе Те леч ког. Ту 
су и пре ра да Јо ва на Ђор ђе ви ћа „Вам пир и чи змар” 
од Јо же фа Си ге ти ја и дру га де ла из слич не ду хов не 
ра ди о ни це.

Зе мун ско срп ско по зо ри ште је пре у зи ма ло 
или по зајм љи ва ло ско ро сва драм ска де ла од Срп-
ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду,5 и ве ро ват-
но од На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. На сце ни су 
би ла де ла ко ја су од го ва ра ла сна зи ан сам бла и ци ље-
ви ма те а тра.

По зо ри ште је има ло и сво је по ча сне чла но ве. 
5  Ми хо вил То мандл, Срп ско по зо ри ште у Вој во ди ни, Књи га II, Но ви Сад, Ма-
ти ца срп ска, 1954, Ре пер то ар СНП 1861-1914, стр. 131-157.
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Ли ста по ча сних чла но ва об ја вље на у вре ме про сла-
ве 25-го ди шњи це из гле да сле де ће: на пр вом ме сту је 
Сте ван П. Кре цуљ, за дру жни пред сед ник, сле де др 
Јо ван Јо ва но вић-Змај, за тим Ан то ни је Ха џић, Са ва 
Пу шић, Вељ ко Пе тро вић и Ди ми три је Ру жић.

Мо жда из гле да не ло гич но да је пр ви на ли сти 
Сте ван П. Кре цуљ. Ме ђу тим, он је пу них 25 го ди на 
во дио ово по зо ри ште, про на ла зио сред ства за ње-
го во фи нан си ра ње и из сво јих сред ста ва по ма гао 
те а тар. Он је био глав ни ор га ни за тор, ме на џер и из-
вр шни про ду цент. Он је ре а ли зо вао јед ну но ву фор-
му ма лог, не при мет ног, град ског по зо ри шта ко је је 
оства ри ва ло сво ју ми си ју пре да ним ра дом и ма лим 
ус пе си ма. Он је са пу но стр пље ња и ди пло мат ске ве-
шти не успе вао да пу них 25 го ди на, без пре ки да ра да 
и скан да ла очу ва овај те а тар.

Он ни је био не ки ве ли кан на шег ви со ког по зо-
ри шног све та, као Јо ван Ђор ђе вић или Ан то ни је Ха-
џић и управ ни ци На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
он је био чо век по ме ри Зе му на, као спе ци фич не 
град ске сре ди не, ко ја је има ла сво је уну тра шње ме ха-
ни зме и пра ви ла са ко ји ма је чу ва ла сво је кул тур не 
вред но сти. Он је ма ло от кри ће у на шој исто ри ји и 
жи вој прак си по зо ри шне ор га ни за ци је.

Је дан део исти не о „Зе мун ском срп ском до бро-
вољ ном по зо ри шном дру штву” на ла зи се и у из ве-
шта ју за 25-го ди шњи рад, где се на стра ни тре ћој: 
„Што се ово дру штво одр жа ло 25 го ди на и по ред та-
ко те шких при ли ка по нас Ср бе, има се за хва ли ти 
љу ба ви брат ској и сло зи чла но ва. Прав да и за хвал-
ност из и ску ју да ка же мо, да за оп ста нак и на пре дак 
ово га дру штва има ју чла но ви осни ва чи ње зи ни, од 
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ко јих су не ки још и да нас ре дов ни чла но ви, ко ји 
ни кад ни су тра жи ли за хвал ност за свој рад. Пра ва 
љу бав пре ма на род ној уста но ви не ми сли ни кад на 
се бе, ОНИ СУ СВЕ ДА ВА ЛИ, А НИ КАД НИ ШТА 
НИ СУ ИС КА ЛИ”.6

Же лео сам да вам скре нем па жњу на је дан за бо-
ра вље ни зе мун ски те а тар, ко ји нас под се ћа на оба-
ве зу да са ви ше па жње и љу ба ви при сту пи мо из у ча-
ва њу на ше до ју че ра шње про шло сти, у ко јој је би ло 
мно штво све тлих при ме ра ко ји чи не це лу ма лу га-
лак си ју ко ју до ју че ни смо опа жа ли.

6 Спо ме ни ца, из ве штај о 25-го ди шњем ра ду, Зе мун, 1910.
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ЗЕ МУН СКА ПО ЗОР ЈА НА СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Ве че рас, пре не го што се по диг не све ча на за ве-
са и поч не 27. Фе сти вал мо но дра ме и пан то ми ме у 
Зе му ну, ми ће мо Вас ти хо под се ти ти на не ке да ле-
ке а на ма ве чи то бли ске срод ни ке, див не и пре дав не 
по зо ри шне ства ра о це, ко ји су, би ло да су ро дом из 
Зе му на или су би ли са мо це ње ни го сти ово га гра да, 
до при не ли раз ви ја њу по зо ри шне кул ту ре на срп-
ском је зи ку. 

Истичемо  чи ње ни цу да је зе мун ска по зо ри шна 
кул ту ра сло же на, у су шти ни сво јој мул ти ет нич ка, ви-
ше је зич ка, мул ти кон фе си о нал на и, ка ко би то са вре-
ме ни со ци о ло зи кул ту ре ре кли, мул ти кул ту рал на, 
јер је град Зе мун ве ко ви ма та ко „ком по но ван” да је 
већ по о дав но пред ста вљао Ма ли Ва ви лон. На ве шће-
мо још да су у ње му жи ве ли мно ги на ро ди, пле ме на 
и ма ње ет нич ке за јед ни це, као што су: Ср би, а њих 
је увек би ло нај ви ше, за тим Нем ци, Аустри јан ци, Гр-
ци, Ма ђа ри, Цин ца ри, Је вре ји, Хр ва ти, Цр но гор ци, 
Ма кед он ци, Шпан ци, Јер ме ни, Тур ци (број не ет нич-
ке гру пе Тур ске ца ре ви не), Фран цу зи, Ита ли ја ни и 
мно ги ко ји су гра ди ли сво је кул тур не си сте ме и сво-
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ја по зор ја.1 Ми не же ли мо да из дво јимо „срп ски сег-
мент” као по се бан, ауто но ман, већ са мо да под се ти-
мо на не ке но си о це по зо ри шне кул ту ре на срп ском 
је зи ку ко ји су де ло ва ли у Зе му ну и из гра ђи ва ли ње-
гов по зо ри шни си стем.

По зо ри шни жи вот Зе му на, но ви јег до ба,2 мо-
же мо да пра ти мо већ од по ло ви не 18. ве ка, од ка да 
да ти ра ју пр ви за пи си ко ји се од но се на по зо ри шне 
игре у Бе о гра ду,3 чи ји су ак те ри сва ка ко сти гли у Бе-
о град пре ко Зе му на.

Ви со ки цар ски чи нов ник и пу то пи сац Ф.В. 
Та у бе у свом де лу „Исто риј ски и ге о граф ски опис 
Кра ље ви не Сла во ни је и вој вод ства Сре ма”, ко је је 
штам па но у Лај пци гу 1777. го ди не,4 твр ди да је у ко-
ман дан то вој ку ћи у Зе му ну из гра ђе на ле па по зор-
ни ца на ко јој пред ста ве при ка зу ју не мач ке дру жи не 
али до да је да се игра и на свим је зи ци ма на ро да ко-
ји ту жи ве. Прет по ста вљам да ово твр ђе ње не тре ба 
озбиљ но схва ти ти, јер ни су по сто ја ли основ ни усло-
ви да сви на ро ди ко ји жи ве у Зе му ну при ка зу ју сво је 
те а тре. Ме ђу тим, ми да нас мо же мо да кон ста ту је мо 
да су на овим про сто ри ма би ле до ми нант не не мач-
ка, срп ска и ма ђар ска по зо ри шна кул ту ра.

У 18. ве ку, у вре ме аустриј ско-тур ских ра то ва, 
Зе мун по ста је је дан од зна чај них вој них цен та ра 
Аустриј ске ца ре ви не. По ста је твр ђа ва са свим ка рак-
те ри сти ка ма стро гог вој нич ког ре жи ма. Сли чан је 

1 Исто ри ја срп ског на ро да СКЗ, Бе о град, 1981.
2 Од По жа ре вач ког ми ра 1718. го ди не.
3 По по вић Ду ша, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да (1711-1739), Бе о град, 1935.
4  F.W. Ta ube, Hi sto rische u. Ge o grp hic he Beschre i bung des Ko ni gre ic hes Sla vo nien 

u.des Her zog thu mes Syrmien, Le ip zig, 1777.
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мно гим твр ђа ва ма цар ства као што су Пе тро ва ра-
дин, Те ми швар, Пан че во, Оси јек и мно гим дру гим. 
Ње го ва спе ци фич ност се на ла зи у ње го вој гео-по ли-
тич кој по зи ци ји5: он је по след ња оаза европ ске ур-
ба не ци ви ли за ци је и са мим тим по след њи цен тар 
европ ске кул ту ре, све до Пр вог срп ског устан ка и 
ства ра ња Ка ра ђор ђе ве Ср би је (1804-1813), од но сно 
Дру гог срп ског устан ка, ка да се по но во ра ђа об но-
вље на Ср би ја са кне зом Ми ло шем Обре но ви ћем, па 
све до осло бо ђе ња срп ских гра до ва од Ту ра ка (1867), 
ка да за по чи ње но ва фа за „евро пе и за ци је” ина че ба-
зич них про сто ра ста ре Евро пе ан тич ког све та.

По зо ри шну кул ту ру на срп ском је зи ку гра ди ли 
с у у Зе му ну на дах ну ти по зо ри шни ства ра о ци, ко ји 
су зна чај и сми сао по зо ри шног чи на, тех но ло ги ју и 
про из во ђе ње сцен ско-умет нич ких про је ка та учи ли 
у Аустриј ском цар ству, у Угар ској, Не мач кој, Ита ли-
ји, Ру си ји, у ве ли ким европ ским гра до ви ма: Бе чу, 
Пра гу, Лај пци гу, Лон до ну, Пе тро гра ду, Пе шти, Те-
ми шва ру и дру гим. Ства ра о ци по зо ри шног си сте ма 
у Зе му ну, ко ји су ди рект но и ин ди рект но обо га ти ли 
и раз ви ја ли по зо ри шну кул ту ру гра да, исто вре ме но 
су и про све ти те љи, по ли гло ти, на пред ни љу ди сво-
га вре ме на. Они де лу ју у нај ши рим кру го ви ма, с ове 
и с оне стра не Ду на ва и Са ве и у да ле ким гра до ви-
ма су под сти цај за ожи вља ва ње и раз ви ја ње срп ске 
др жа ве, ње не про све те, кул ту ре и по зо ри шта6. Пр ви 
су се ода зва ли До си теј Об ра до вић и Јо а ким Ву јић. 
До си теј чу ве ном пе смом Пе сна на ин су рек ци ју Сер би-
ја нов (1804), за тим до ла ском у Бе о град, где по ста је 
5 Зе мун – мо но гра фи ја Зе му на, Зе мун, 1978. го ди не
6 Исто
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пр ви ми ни стар про све те и осни ва пр ву Ве ли ку шко-
лу у ко јој учи и Вук Ка ра џић. До си теј пре ко Зе му на 
пре ба цу је и сво ју ве ли ку би бли о те ку, ма да са мо по-
ла, оно ли ко ко ли ко је мо гло. Под се ти мо се да је До-
си теј пре вео Ле син го вог Да мо на,7 драм ско де ло ко ме 
је на пи сао пред го вор, за ла жу ћи се да се по зо ри шна 
умет ност одо ма ћи код Ср ба.

Јо а ким Ву јић до ла зи у Бе о град 1806. При ву као 
га је Ка ра ђор ђе и уста нак. У сво јој Фран цу ској гра ма-
ти ци, штам па ној 1805. го ди не, у ди ја ло шкој фор ми 
пи ше о Пр вом срп ском устан ку и Ка ра ђор ђу и о за-
у зи ма њу гра до ва од Ту ра ка. Био је то па три от ски и 
про па ганд ни гест, али и пр ва драм ска ми ни ја ту ра о 
Пр вом срп ском устан ку у срп ској, а мо жда и европ-
ској књи жев но сти.8 Ву јић се на ста нио у Зе му ну, са по-
себ ном на ме ром, ка ко он ка же: „и ако би во змо жно 
би ло из Зе му на на ону стра ну пре ко Са ве у Сер би ју 
Ка ра Ђор ђи ју, ко ји је на две го ди не да на пред ње то-
га про тив Ту ра ка ин сур ди рао био, пре ћи, и код ње-
га ухље бље ни је мо је тра жи ти.”9 Ву јић ни је ус пео да 
пре ђе у Бе о град, Ка ра ђор ђу, иако је до пу то вао ма ло 
пре До си те ја, али је 1806. и 1807. гле дао ка ко Ка ра-
ђор ђе Бе о град „ат а ком и штур мом на па да”.10 Био је 
то још мла ди Ву јић ко ји се ни је опре де лио за те а тар, 
али је у се би ду бо ко и не из бри си во по нео сли ку осва-
ја ња Бе о гр ада од Ту ра ка. У Пе шти ће 1812. го ди не ве-
ро ват но при су ство ва ти тај ној пред ста ви при ре ђе ној 
„са мо за Ср бе и Гр ке”, уства ри пра пре ми је ри де ла 

7 До си теј Об ра до вић, Да мон, пре вод дра ме Г. Е. Ле син га.
8 Алојз Ујес, По зо ри шно ства ра ла штво Јо а ки ма Ву ји ћа, Бе о град, 1988.
9 Јо а ким Ву ј ић, Жи во то о пи са ни је, Карлш тадт, 1833.
10 Јо а ким Ву јић, Пу те ше стви је по Ср би ји, Бу дим, 1828. стр. 348.
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Иштва на Ба ло га Цр ни Ђор ђе или За у зи ма ње Бе о гра да 
од Ту ра ка, на ма ђар ском је зи ку. 11 Де ло је од мах пре-
вео с на ме ром да тим де лом за поч не пр ве пред ста ве 
на срп ском је зи ку. Ме ђу тим, ни је до био до зво лу за 
штам па ње де ла о Пр вом срп ском устан ку, већ је 24. 
ав гу ста 1813. го ди не у Пе шти у Ма ђар ском по зо ри-
шту Рон де ла при ка зао пр ву пред ста ву на срп ском је-
зи ку, Ко це бу о ву Кре шта ли цу у ко јој ће на кра ју пред-
ста ве пе ва ти са пу бли ком пе сму о сло бод ној пти ци, 
ко ја је пу ште на из ка ве за.

Ву јић је оп ту жен да је у Зе му ну бу нио на род, 
аги то вао за Ка ра ђор ђа, пре но сио ње го ве пор тре те, 
и да је мо дер ни зо вао цр кве ну му зи ку. За тво рен је 
и осу ђен на про гон ство у ме сто ро ђе ња (Ба ју), где 
је стра жар ски и спро ве ден. У за твору се ба вио књи-
жев ним и пре во ди лач ким ра дом.12 По сле не у спе лог 
од ла ска у Кра гу је вац код кне за Ми ло ша, он ће опет 
до ћи у Зе мун и ту ће, ка ко не ки исто ри ча ри књи-
жев но сти и по зо ри шта твр де, при ка за ти и три по-
зо ри шне пред ста ве кра јем де цем бра 1823, од но сно 
по чет ком ја ну а ра 1824. го ди не. На жа лост, још ни су 
на ђе на ве ро до стој на до ку мен та ко ја би мо гла да по-
твр де ове прет по став ке. Ипак, Ву јић је у свом Жи во-
то о пи са ни ју за бе ле жио да је у Зе му ну уз по моћ учи-
те ља срп ске шко ле Ва си ли ја Јо ва но ви ћа пред ста вио 
„јед но два три Те а тра”, од ко јих је за ра дио пре ко 300 
фо рин ти. 13 О овим пред ста ва ма Ву јић не го во ри ни 
у сво јој Крат кој би о гра фи ји (1826, стр. 11. и 12.), већ са-

11 А. Ујес, исто де ло, стр. 40-46.
12 Ву јић, Жи во то о пи са ни је, стр. 357
13 Исто де ло.
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мо по ми ње гра до на чел ни ка Ла за ре ви ћа.14 Не ло гич-
но је да је Ву ји ћу, ко ји је био осум њи чен и прог нан 
из Зе му на, да та до зво ла за при ка зи ва ње пред ста ва. 
Ипак, по ве ро ва ће мо му, под прет по став ком да ће 
но ве ге не ра ци је те а тро ло га, ка да бу ду хте ле да ре-
кон стру и шу по зо ри шну исто ри ју Ву ји ће вог до ба, 
ус пе ги да на ђу ори ги нал ну при мар ну до ку мен та ци-
ју о пред ста ва ма.

Ду га чак је спи сак по зо ри шних ства ра ла ца по зо-
ри шне кул ту ре гра да Зе му на. На ње му су Ви ћен ти-
је Ра кић, Је врем Се ку лић, Ди ми три је Да ви до вић, 
Ка ра ма та Сте ван (или Мар ко), Ва си ли је Јо ва но вић, 
Ма рин ко вић Да мјан, Пе леш Ђор ђе, Мар ко вић Ди-
ми три је, Ко ла ре вић Ди ми три је, Са вић Алек са, Зо-
рић Ни ко ла, Јо ва но вић Мар та, Јо ва но вић Је ли ца, Ра-
шић Ни ко ла, Ра шић Ми ле ва, Гра бо вач ки Ми лош, 
Јо ва но вић Љу бо мир, Мар ко вић Јул ка, Мар ко вић 
То дор и мно го, мно го дру гих: пи са ца, пре во ди ла ца, 
ре ди те ља, глу ма ца, де ко ра те ра, тех нич ких рад ни ка 
и дру гих. Ту је и Кри сти фор Стан ко вић (1793-1867) 
вла сник и гра ди тељ пр ве на мен ске згра де Град ског 
ка за ли шта у За гре бу. 15 Ро ђе ни Зе му нац, ко ји је 1819. 
пре шао у За греб, по стао ве ле тр го вац и за хва љу ју ћи 
срећ ним окол но сти ма по стао бо гат. У ње го вом те-
а тру ће чла но ви Ле те ћег ди ле тант ског дру штва из 
Но вог Са да 1840. го ди не, а ме ђу њи ма био је и Зе му-
нац Сте ван (или Мар ко) Ка ра ма та, отво ри ти пр ви 
про фе си о нал ни те а тар на срп ско хр ват ском је зи ку 
на Сла вен ском ју гу. Би ће то Илир ско на род но ка за-
ли ште.

14  Ј. Ву јић, Kur ze Bi o grap hie des He rrn Jo ac him Vu its ne u e sten IIIyrich-Ser bischen 
Schrit stel lers, Pesth, 1826.

15 A. Ујес, Ка та лог фе сти ва ла мо но дра ме и пан то ми ме, Зе мун, 2000.
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Же лим да ука жем на рад Ва си ли је Ко ла ко вић 
По зо ри шни жи вот у Зе му ну у 19. ве ку (1800-1875),16 у 
ко ме је се лек тив но об ра ђе на ар хив ска до ку мен та ци-
ја о по зо ри шном жи во ту Зе му на. У овом ко ри сном 
ра ду на ла зе се број на до ку мен та ко ја омо гу ћа ва ју 
пот пу ни је и си гур ни је по сма тра ње и де ши фро ва ње 
сло же ног по зо ри шног си сте ма Зе му на, јер су об ра-
ђи ва не и не мач ке и срп ске по зо ри шне дру жи не. 
Кроз до ку мен та је при ка зан сво је вр стан по зо ри шни 
вре ме плов. Ука за ће мо на акт Пан че вач ког ма ги стра-
та ко јим мо ли да оба ве сте но во сад ско Ди ле тант ско 
дру штво да му је одо бре но да и у Пан че ву при ка зу-
је пред ста ве, са мо да се др жи по ли циј ских про пи-
са. Акт је пи сан 9. де цем бра 1839. го ди не и до ка зу је 
да је тек те, а не не ких ра ни јих го ди на Ле те ће ди ле-
танстско дру штво из Но вог Са да го сто ва ло у Зе му ну, 
за тим и у Пан че ву.17 Ово је до каз ви ше за те а тро ло га, 
у овом тре нут ку и ди рек то ра Сте ри ји ног по зор ја, да 
је у пра ву и да на при мар ној до ку мен та ци ји тре ба 
вр ши ти ре ва ло ри за ци ју ра до ва о на шој по зо ри шној 
исто ри ји.

„Зе мун ски ма ги страт ша ље Аустриј ском кон зу-
ла ту за Ср би ју, у Бе о град, 10 фо рин ти ме тал ног нов-
ца ду га, на пла ће них од зе мун ског го сти о ни ча ра Ја-
ко ва Ми лу ти но ви ћа за 20 „од у зе тих књи га” („Ири на 
ет Фи лан дер”), у ко рист оста вин ске ма се у Бе о гра ду 
умр лог књи жев ни ка Јо а ки ма Ву ји ћа.”18 Реч је о оној 
књи зи ко ју је књи го ве зац Вин клер још вру ћу ис под 
16  Ко ла ко вић Ва си ли ја, По зо ри шни жи вот Зе му на у 19. ве ку, Го ди шњак гра да 
Бе о гра да, Књ. 18, 1971.

17 Исто, стр. 173, бр. 58.
18 Исто, стр. 176, бр. 75
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пре се до нео на са мрт нич ку по сте љу Ву ји ћу, а ко ју је 
Ву јић пре вео још у Тр сту 1805. го ди не. У Зе му ну се 
за тво рио лук (круг) књи жев ног ства ра ња Ву ји ће вог 
ко ји је за по чео у Тр сту Фран цу ском гра ма ти ком19 и 
опи си ма Ка ра ђор ђе вих и уста нич ких по бе да 1804. 
а за вр шио се де лом Јо а ки ма Ву ји ћа Сла ве но-Серб ског 
Ли те ра то ра Пу те ше стви је по Ун га ри ји, Ва ла хи ји, Мол-
да ви ји, Бе са ра би ји Хер со ну и Кри му...,20 штам па но та-
ко ђе у Бе о гра ду 1845. го ди не, и са ових 10 нов чи ћа 
што су ње му, Ву ји ћу, оста ли ду жни.

Зна ча јан до ку мент је и мол ба Зе му на ца: Алек се 
Са ви ћа, То до ра Зла ти ћа, Ни ко ле Ра ши ћа, Ми ло ша 
Ба на то ви ћа и др. Зе мун ском ма ги стра ту за одо бре-
ње да иду ће зи ме осну ју у Зе му ну Срп ско по зо ри-
ште. „Ис ти чу да им је Оп шти на у ту свр ху усту пи ла 
са лу у ло ка лу код ста ре цр кве Св. Ни ко ле.” Одо бре-
но им је, али „да сва ки пут пре из во ђе ња пред ста ве 
исту мо ра ју при ја ви ти и пре да ти (текст?) по ли ци ји 
ра ди кон тро ле.”21 Мол ба је да ти ра на 29. де цем бра 
1860. пре осни ва ња Срп ског на род ног по зо ри шта у 
Но вом Са ду. Ово са мо по твр ђу је ква ли тет и обим 
по зо ри шне ак тив но сти у Зе му ну на срп ском је зи ку, 
по себ но у вре ме ну из ме ђу 1849. и 1861, ка да је Беч ки 
цар ски двор био на кло њен Ср би ма због уче шћа у 
ре во лу ци ји 1848. 

Две го ди не ка сни је 18. ју ла 1862. го ди не „Зе мун-
ски ма ги страт пре по ру чу је Зе маљ ској ге не рал ној 
ко ман ди (у Те ми шва ру) мол бу Зе мун ца Сте ва на 
19  Ј. Ву јић, Фран цу ска гра ма ти ка, Бу дим, 1805.
20  Ј. Ву јић, Пу те ше стви је по Ун га ри ји., Бе о град, 1945.
21 В. Ко ла ко вић, исто, стр. 178, бр. 100



61

 Из позоришне историје Земуна

Јо ва но ви ћа за одо бре ње да осну је вла сти то Срп ско 
по зо ри шно дру штво, где би био ди рек тор.” Ис ти че 
се да је Јо ва но вић ду же вре ме на уче ство вао у ра ду 
„Срп ског по зо ри шног дру штва у Зе му ну”, ко је је да-
ва ло пред ста ве од ја ну а ра 1861. до фе бру а ра 1862, а 
он да се од јед ном кри ви цом свог По зо ри шног од бо-
ра раз и шло. До да то је и да се Јо ва но вић „обра зо вао 
у овој стру ци” и да је као ди ле тант играо са успе хом 
на ра зним пред ста ва ма.22 Већ 27. ју ла 1862. Ге не рал-
на ко ман да из Те ми шва ра до зво ља ва Зе мун цу и 
„по зо ри шном пред у зи ма чу” Сте ва ну Јо ва но ви ћу 
да осну је у Зе му ну Срп ско по зо ри шно дру штво, с 
тим да мо же пред ста ве да да је и у Срп ско-Ба нат ској 
вој ној гра ни ци у вре ме ну од шест ме се ци по чев ши 
од 1. ав гу ста 1862. го ди не. На гла ше но је да Јо ва но-
вић, из ме ђу оста лог, има стро го да се при др жа ва 
По зо ри шне уред бе од 25. но вем бра 1850.23 Ова по зо-
ри шна уред ба (The a te rord nung) ини ци ра на је од ми-
ни стра по ли ци је А. Ба ха, по твр дио је Ми ни стар ски 
са вет Ца ре ви не, а пот пи сао лич но мла ди цар Фра-
ња Јо сиф.24 Уред ба је омо гу ћа ва ла 1001 ком би на ци-
ју за за бра њи ва ње при ка зи ва ња пред ста ве још док 
су про бе у то ку (због тек ста, пе са ма, гру пи са ња на 
сце ни, мо гу ћег вре ђа ња „ре да и ми ра гра ђа на” итд, 
итд.). Иако је Јо ва но вић до био тра же ну до зво лу, не-
ма по да та ка да је осно вао сво је Срп ско по зо ри шно 
дру штво у Зе му ну. Ко ла ко вић ка до пи су је да је 1862. 
Јо ва но вић већ био члан Срп ског на род ног по зо ри-
22 Исто, стр. 179, бр. 105
23 Исто, стр. 179, бр. 106
24  Mayrho fer, Hand buch fur den po li tischen Ver wal tung sdi enst, IV Wi en, 1898.



62

Из позоришне историје Земуна

шта у Но вом Са ду. Ве ро ват но је Јо ван Ђор ђе вић ус-
пео да га при до би је за сво је по зо ри ште, ка ко се не 
би ра си па ле и она ко ма ле сна ге.

Јед но од ме ри ла раз ви је но сти по зо ри шне кул-
ту ре на срп ском је зи ку, у не ком од гра до ва у Вој во-
ди ни, је сте и број го сто ва ња но во о сно ва ног Срп ског 
на род ног по зо ри шта из Но вог Са да. По ја ва овог из-
у зет ног, је дин стве ног, и по мно го че му на ци о нал но-
кул тур ног и те а тар ског ин сти ту та, омо гу ћи ће раз ви-
так по зо ри шне кул ту ре у Ср ба у Вој во ди ни у свим 
ди мен зи ја ма.25

По зо ри шни од бор Срп ског на род ног по зо ри-
шта у гра до ви ма и ма њим ме сти ма Вој во ди не би ли 
су исто вре ме но „по зо ри шне по слов ни це”, али и 
мно го ви ше од то га: би ли су на ци о нал но-кул тур ни 
про па ганд ни цен три. Они су ор га ни зо ва ли го сто ва-
ње, сам до ла зак и до чек, бо ра вак, про да ју ка ра та, 
при ку пља ње да ро ва, обез бе ђе ње са ле за про бе и 
пред ста ве, усло ве за рад ан сам бла, про сла ве и ју би-
ле је по је дин ца и СНП као те а тра. Од нос пре ма свом 
„ме зим че ту” пред ста вљао је и од нос пре ма срп ској 
кул ту ри и на ци ји у це ли ни. До ла зак СНП-а био је 
све ча ност, до га ђај ко ји је по твр ђи вао ви со ке вред но-
сти и зна чај по зо ри шног чи на. До ла зак у Зе мун био 
је још сло же ни ји, јер је реч о бли ско сти Бе о гра да, о 
не раз двој ној суд би ни ова два гра да, још од ан тич ких 
вре ме на.

У Зе му ну је Срп ско на род но по зо ри ште при ка-
за ло 536 пред ста ва, а го сто ва ло је 24 пу та. СНП је са-
мо у Пан че ву (26=864) и Ки кин ди (23=665) да ло ви ше 
25 M То мандл, Срп ско по зо ри ште у Вој во ди ни (I, II), Но ви Сад, 1951/53.
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пред ства не го у Зе му ну.26 За Зе мун су се спре ма ли 
нај бо љи ко ма ди. Ка да је СНП го сто ва ло у Зе му ну 
1897. го ди не (21/II-8/5, 37) при ре ди ло је кон церт са 
Жар ком Са ви ћем и Пе тром Кран че ви ћем, нај ви-
шим срп ским умет ни ци ма му зич ке сце не, за тим су 
при ка за ли „вр ло успе лу пред ста ву Бал кан ске ца ри-
це кња за Ни ко ле, ко јој је при су ство вао и Јо ван Ђор-
ђе вић из Бе о гра да.27 Убе ђен сам да је  на ту пред ста-
ву до шло ви ше Бе о гра ђа на, јер је бал кан ско пи та ње 
и та да, као и са да, би ло ве о ма ак ту ел но. За вре ме 
то га го сто ва ња до го во ре но је за јед нич ко на сту па ње 
глу ма ца СНП и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
на пре сто нич кој сце ни. На сту па ла је та да и Сул та на 
Ци ју ко ва, ве ли ка и при лич но за бо ра вље на опер ска 
ди ва европ ског ран га из си ро ма шне вр шач ке по ро-
ди це.28

Не мо же мо а да у га ле ри ју за слу жних ствар ала-
ца по зо ри шне кул ту ре Зе му на не уне се мо и Ди ми-
три ја Да ви до ви ћа (1789-1838). Он је зна ча јан ви ше за 
срп ску по зо ри шну кул ту ру по то ме што је 1813. го-
ди не, по сле Ву ји ће ве пред ста ве Кре шта ли це у свом 
ли сту Но ви не серб ске, об ја вио све ту да је при ка за на 
пр ва пред ста ва на срп ском је зи ку.29 Био је то ве ли ки 
кул тур ни до га ђај у тој тра гич ној го ди ни по срп ски 
на род. Да ви до вић је са оп штио Евро пи да је још је дан 
њен на род, исти на у нај те жој си ту а ци ји, ка да Тур ци 
над њим вр ше нај стра шни ји ге но цид ус пео да кон-
сти ту и ше, бо ље ре ћи об но ви, свој кул тур ни си стем, 
26 М. То мандл, II, стр. 125.
27 М. То мандл, II, стр. 163
28 Исто, иста стра ни ца.
29 Но ви не серб ске, Из цар ству ју чег гра да Ви е не. 16/28 авг. 1813.
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по ку ша ва ју ћи да пре ко пр ве пред ста ве до сег не до 
на ци о нал ног те а тра. Огро ман је зна чај те ма ле ве сти 
ко ју је по слао у свет, она је, ве ро ват но оста ла не за-
па же на, али је прет хо ди ла Ву ко вом пр вом из да њу 
Реч ни ка и Гри мо вим и Ге те о вим по хва ла ма срп ске 
на род не по е зи је.

Још јед ном ће Да ви до вић об ја ви ти Евро пи да 
је Ми лош Обре но вић отво рио сво је Двор ско-срп ско 
по зо ри ште у Кра гу јев цу 1835. го ди не.30 Ди рек тор 
Кња же ско-серб ског те а тра је био Јо а ким Ву јић „отац 
срп ског те а тра”. Био је он и ди рек тор, ре ди тељ, глу-
мац, дра ма тург и све што те а тру тре ба.

Да ви до вић је био пр ви по зо ри шни из ве штач 
(из ве сти лац), ко ји је у но ви на ма на ја вио два исто риј-
ска по зо ри шна тре нут ка и до га ђа ја, ко ји ће, сва ки 
на свој на чин би ти по че так по зо ри шног ства ра ња на 
на ши м про сто ри ма.

По се бан успех у раз ви ја њу по зо ри шне кул ту-
ре гра да Зе му на има ло је чу ве но Зе мун ско срп ско 
до бро вољ но по зо ри шно дру штво.31 Оно је ра ди ло 
пу них 29 го ди на (1885-1914) и оку пља ло срп ску ин-
те ли ген ци ју, али и мно ге дру ге ин те лек ту ал це ко ји 
су пру жа ли от пор гер ма ни за ци ји, ма ђа ри за ци ји и 
дру гим ви до ви ма под јарм љи ва ња на ро да. Сте ван 
П. Кре цуљ био је пред сед ник Дру штва пу них 25 
го ди на.32 Свој успех су гра ди ли на за јед нич ким ху-
ма ни стич ким ци ље ви ма. Спи сак да ро да ва ца овом 
див ном зе мун ском Дру штву нај бо ље го во ри о про-
жи ма њу мул ти ет нич ких кул ту ра.33

30 Но ви не серб ске, Кра гу је вац, 1835.
31  Спо ме ни ца зе мун ског срп ског до бро вољ ног по зо ри шног дру штва, Зе мун, 

1910.
32 Исто де ло.
33 Исто де ло.
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На са мом кра ју ре ци мо и то, да зе мун ска по зо-
ри шна кул ту ра ни је ус пе ла да убе ди ло кал не вла сти 
да из гра де Град ско по зо ри ште, од но сно сам по зо ри-
шни обје кат. То из гле да ско ро не ло гич но, ме ђу тим, 
ако за ви ри мо у ет нич ку струк ту ру гра да, у су прот-
ста вље не ин те ре се упра вљач ких струк ту ра и гра ђа-
на, мо жда ће би ти не што ја сни је за што до гра ђе ња 
ни је до шло. Вр шац, да ле ко ве ћи и бо га ти ји, град ни-
је ус пео да са зи да сво је Град ско по зо ри ште.34 Ни је се 
то де си ло ни у Ки кин ди. Да гроф Ка ра чо њи ни је са-
зи дао по зо ри ште у Ве ли ком Беч ке ре ку из на кло но-
сти пре ма леп шем по лу у јед ном умет нич ком ан сам-
блу, пи та ње је ка да би се то де си ло.35 Но ви Сад ни је 
имао по себ ну по зо ри шну згра ду све до те а тра Дун-
ђер ског (1897). Је ди но је Сом бор ус пео да пре ва зи ђе 
уну тра шње раз ми ри це и да уло зи ма свих ет нич ких 
гру па у нај кра ћем ро ку са зи да свој Град ски те а тар.36 
Зе мун ци су се за до во љи ли са 120 „бир цу за” и ма-
њим про сто ри ма за игру.

Зе мун ска по зо ри шна кул ту ра на срп ском је зи-
ку да ла је ви дан до при нос срп ској и ју жно сла вен ској 
по зо ри шној кул ту ри. Драм ски пи сци, пре во ди о ци, 
глум ци, му зи ча ри, ре ди те љи, ор га ни за то ри по зо ри-
шног ства ра ња, гра ди те љи по зо ри шних згра да, див-
на те а тар ски кул ти ви са на пу бли ка, по зо ри шни кри-
ти ча ри, нај ста ри ја град ска би бли о те ка на овом де лу 
на ше зе мље – опер ски пе ва чи, ди рек то ри и управ-
ни ци пу ту ју ћих дру жи на и стал них те а та ра и још 
мно го то га што чи ни до при нос те а тру у нас, да ли су 
34 Ма ла мо но гра фи ја Вр шач ког по зо ри шта, 1981.
35 А. Ујес, По зо ри шне тра ди ци је гра да Зре ња ни на, 1971.
36 А. Ујес, По зо ри шне тра ди ци је гра да Зре ња ни на, 1973.
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Зе мун и Зе мун ци, и на то ме им тре ба би ти ду бо ко 
за хва лан. На по ме ни мо да је Зе му нац сли кар и сце-
но граф До ри ан Со ко лић био ди рек тор Ју го сло вен-
ских по зо ри шних ига ра – Сте ри ји ног по зор ја.
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ПО ВРА ТАК ЗЕ МУ НА У ЕВРОП СКИ  
ПО ЗО РИ ШНИ СИ СТЕМ

Ве че рас, пре не го што се по диг не за ве са, под се-
ти ћу вас на европ ске ка рак те ри сти ке зе мун ске по зо-
ри шне кул ту ре, чи је ко ре ње се же до ан ти ке, и ско ро 
у кон ти ну и те ту тра је до на ших да на.

Наш те а тар ски вре ме плов за по че ће мо про ве-
ре ном чи ње ни цом: да је згра да Ma dle ni a nu ma по-
диг ну та на те ме љи ма и га ба ри ту ан тич ког рим ског 
хра ма по све ће ног бо гу Сил ва ну, од но сно Ди о ни су. 
Ово је, за са да, је дин ствен слу чај у Евро пи да је јед но 
са вре ме но по зо ри шно зда ње по диг ну то на те ме љу 
Ди о ни со вог хра ма. Ар хе о ло шки ра до ви оба вље ни 
још кра јем 19. ве ка, па и у 20. ве ку, до не ли су нам 
мно штво ар те фа ка та из те а тар ског све та рим ске ан-
ти ке: по зо ри шне ма ске, скулп ту ре ко је при ка зу ју 
сце не из ан тич ке дра ма тур ги је, фи гу ре и фи гу ри не 
ко је при па да ју ми то ло ги ји ан тич ког све та али и те а-
тар ском све ту и мно ге дру ге. Ар те фак та су ра за су та 
по му зе ји ма За гре ба, Бу дим пе ште, Бе ча, Бе о гра да 
и дру гих гра до ва Евро пе. Ве ро ват но ће до ћи вре ме 
ка да ће срећ ни је ге не ра ци је те а тро ло га и дру гих ис-
тра жи ва ча мо ћи да при ку пе та ар те фак та, или да 
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на пра ве од лив ке, ка ко би смо мо гли да на пра ви мо 
ма ли и не пот пу ни мо за ик и угле да мо за му ће ну сли-
ку те а тар ских и ри ту ал них све ча но сти на ших да ле-
ких пре да ка. Мо жда је при ли ком ре кон струк ци је те-
а тра тре ба ло из гра ди ти ма ли жр тве ник за ан тич ке 
бо го ве и љу де ко је су му чи ла иста пи та ња ко ја и нас 
да нас му че. Мо жда.

Са вре ме на зе мун ска по зо ри шна кул ту ра је на-
ста ја ла у вре ме Аустриј ског цар ства и мо же мо је 
пра ти ти на при мар ној до ку мен та ци ји али и пре ко 
број них прет по став ки. Гра ђе на је на но вој град ској 
ци ви ли за ци ји ко ја је ства ра на по сле про те ри ва ња 
Ту ра ка с ових те ре на. По сто ји и јед на из ним ка: пр ва 
по зо ри шна вест по ти че из 1456. го ди не у вре ме ка да 
су Бе о град од бра ни ли од тур ске оп са де гра ђа ни Бе-
о гра да. „Од бра ну угро же ног под руч ја пре у зео је Јан-
ко Ху ња ди, а све срд но му је по ма гао де спот Ђу рађ 
Бран ко вић. Њи ма се при дру жио и вођ кр ста шке 
вој ске Јо ван Ка пи стран. Рат про тив Ту ра ка је та да до-
био раз ме ре пр во ра зред ног европ ског до га ђа ја. Би-
ле су то че те град ске и се о ске си ро ти ње из Не мач ке, 
Аустри је, Угар ске, Пољ ске, Че шке, сту ден ти и ђа ци, 
углав ном не вич ни бор би про тив Осман ли ја. „Ме ђу 
њи ма се на ла зио и Јо хан Це лер (Jo han nes Zel ler) пр-
ви по зо ри шни „упра ви тељ” из Бе ча. Он је као ма-
ги стар ме ди ци не са сво јим сту ден ти ма при ка зи вао 
по зо ри шне пред ста ве у вре ме ус кр шњих пра зни ка 
„По след њу ве че ру” и „Ус кр сну ће Хри сто во”. Он је 
као уче сник кр ста шке вој не до шао да се бо ри про-
тив Ту ра ка, ме ђу тим, суд би на је хте ла да се пр ви по-
зо ри шни струч њак уто пи при ли ком пре во за пре ко 
Ду на ва.
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По сле пр вог осло бо ђе ња Бе о гра да од Ту ра ка 
1688. го ди не и утвр ђи ва ња гра ни ца са Тур ском, и 
дру гог осва ја ња Бе о гра да под Ев ге ни јем Са вој ским 
1717. го ди не, ко је је с не скри ве ном па жњом пра ти-
ла це ла Евро па (По жа ре вач ки мир, 1718) – Зе мун је 
по стао „Ка пи ја Евро пе” и мул ти на ци о нал ни, мул-
ти кон фе си о нал ни, мул ти кул тур ни и ви ше је зич ки 
град на са мој гра ни ци из ме ђу Ис то ка и За па да. Зе-
мун је по стао по след ње кул тур но се ди ште град ске 
европ ске ци ви ли за ци је и по след ње уто чи ште пу ту-
ју ћих по зо ри шта не мач ког го вор ног је зи ка. Она су 
се кре та ла из ме ђу Бе ча, Пе ште, Се ге ди на, Оси је ка, 
Пе тро ва ра ди на (Но вог Са да), Те ми шва ра, Вр шца, 
Пан че ва и Зе му на. „По зо ри шни ка лен дар гра да 
Го те” (The a ter Ka len der Got ha) из 1789. го ди не ко ји 
до но си по зо ри шне до га ђа је не мач ког по зо ри шног 
би ћа за 1788. го ди ну, до но си вест да: „Ди вал до во 
(Dywald) дру штво игра у Те ми шва ру у Срп ском ма-
ги стра ту (Im Ra i zischen Stad tha u se).” По ред срп ског 
по сто јао је и Не мач ки ма ги страт. Срп ски ма ги страт 
је већ око 1760. го ди не по стао Град ско по зо ри ште Те-
ми шва ра и слу жио је као те а тар све до гра ђе ња ве ле-
леп ног По зо ри шта Ње го вог ве ли чан ства ца ра Фра-
ње Јо си фа 1875. го ди не. За нас је ве о ма ва жно да је у 
на став ку ин фор ма ци је на ве де но да: „Ре сли је во дру-
штво (Rössl) игра у Ве ли ком Ва ра ди ну (Gross War de-
in) и са сто ји се од чла но ва ко ји су се под упра вом 
Ре сли је ве удо ви це, одво ји ли од Ди вал до ве дру жи не 
у Пан че ву и Зе му ну.” То је, за са да, нај ста ри ја, да кле 
пр ва до ку мен то ва на вест о јед ном про фе си о нал ном 
и по зна том по зо ри шту, ко је је игра ло и у Двор ском 
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по зо ри шту гро фо ва Естер ха зи ја, а ко је је бо ра ви ло, 
са свим си гур но, и игра ло у Зе му ну. До ла зак пу ту ју-
ћих по зо ри шта мо гао се до го ди ти и мно го ра ни је; 
В. Та у бе (Wil helm Ta u be) у сво јој „Исто ри ји Сре ма” 
пи ше (1777) да у Зе му ну у ка пе та но вој ку ћи игра ју 
те а тре на не мач ком и дру гим је зи ци ма, ме ђу тим, то 
не пот кре пљу је ни ка квим до ка зи ма, а ми још ни смо 
сти гли да про ве ри мо овај по да так.

Од го ди не 1789. и го сто ва ња Ре сли је ве дру жи не 
под упра вом ње го ве удо ви це, у Зе му ну ће го сто ва ти 
број на пу ту ју ћа по зо ри шта све до рас па да Аустро-
Угар ске двој не мо нар хи је.

За зе мун ску по зо ри шну кул ту ру, као и за 
европ ску, пре све га аустриј ску и не мач ку, од по себ-
не је ва жно сти рад ца ра Јо си па II, ко ји је био глав-
ни кон цеп тант ства ра ња но вог по зо ри шног си сте ма 
у ца ре ви ни, по себ но у Бе чу, где је са сво јом мај ком 
ца ри цом Ма ри јом Те ре зи јом 1776. го ди не осно вао 
„Цар ско кра љев ски двор ски Бург те а тар”, а за тим 
и ве ли ко Не мач ко по зо ри ште у Бу ди му, док је ње-
го ва мај ка да ла да се по диг не ве ли ко по зо ри ште 
у Бра ти сла ви 1778. го ди не. Он је лич но ру ко во дио 
при прем ним и ор га ни за ци о ним ра до ви ма на осни-
ва њу Цар ске Опе ре у Бе чу. Део тог сло же ног по сла 
оства ри вао је у Зе му ну, ру ко во де ћи оп са дом Бе о гра-
да и пи шу ћи пи сма-на ре ђе ња сво ме нај ви шем ад-
ми ни стра то ру за ду же ном за ре а ли за ци ју пла но ва о 
опе ри, ко ји је био оба ве зан да као „Гроф од те а тра” 
(The a ter-Graf), тач но, на вре ме и уз нај ве ћу ште дљи-
вост во ди про је кат. Тран сфор ма ци ја Цар ске Опе ре 
у Бе чу зах те ва ла је сло же ну опе ра ци ју: но ву ре пер-
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то ар ску ори јен та ци ју, но ве и нај бо ље пе ва че ко је је 
има ла Евро па то га вре ме на, ан га жо ва ње ве ли ких 
умет ни ка и струч ња ка, но ва пра ви ла ра да и уну тра-
шње ор га ни за ци је, и 1001. про ме ну у Опе ри. Пи сма 
о ре фор ми Опе ре у Бе чу цар је пи сао у свом ста ну 
у Зе му ну, ода кле су сла та у све гра до ве у ко ји ма је 
ње гов „Гроф од те а тра” Ро зен берг бо ра вио, из у ча ва-
ју ћи ста ње у опе ра ма и ан га жу ју ћи нај бо ље пе ва че. 
Пи сма су до но си ла ве о ма де таљ на упут ства на ко ја 
је Ро зен берг мо рао бр зо и тач но да од го во ри. Је дин-
ствен је слу чај да цар с ра ти шта ша ље упут ства за ре-
фор му Опе ре! Ко би мо гао та да да прет по ста ви да 
ће јед но га да на у не по сред ној бли зи ни ца ре вог рат-
ног ста на би ти по диг ну та но ва, са вре ме на европ ска 
згра да опе ре Ma dle ni a num, а да ће се о гра ђе њу Бе-
о град ске Опе ре рас пи си ва ти кон кур си с успе шним 
и на гра ђе ним ра до ви ма ко ји – на жа лост – ни ка да 
ни су ре а ли зо ва ни. Чу де сни су зе мун ски па ра док си, 
ца ре ва Опе ре у Бе чу је ре а ли зо ва на, иако је ко ци пи-
ра на у ге не рал шта бу за вре ме ра та, и опе ра Ma dle ni-
a num је за ди ви ла Евро пу, јер је из гра ђе на та ко ђе за 
вре ме ра та, од но сно у вре ме ме ђу на род них санк ци ја 
ко је су би ле увод у рат.

Ми слим да је ов де по треб но под се ти ти и на 
тре ћег опер ског ства ра о ца из Зе му на. Био је то Жар-
ко Са вић, по зна ти европ ски опер ски пе вач, ко ји 
је пе вао на сце на ма Дре зде на, Хам бур га, Ли бе ка, 
Бер ли на, Ди сел дор фа, Ри ге и дру гим. Он је пр ви 
штам пао свој скром ни лист „Опе ра”. За ње га је као 
кон церт ног пе ва ча со ло пе сме ком по но вао Сте ван 
Мо кра њац. Са вић је осно вао сво ју При ват ну опе ре-
ту у Бе о гра ду. Био је и управ ник Срп ског на род ног 
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по зо ри шта у Но вом Са ду. Ње го ва су пру га је би ла 
чу ве на опер ска ди ва Сул та на Ци јук, за чи је су шко-
ло ва ње гла са у Бе чу Вр шча ни са ку пља ли но вац од 
до бро вољ них да ва ла ца. И она је пе ва ла на чу ве ним 
опер ским сце на ма Евро пе.

Чу ве ни исто ри чар и исто ри чар кул ту ре Ба на-
та, а по себ но гра до ва Вр шца, Пан че ва и Бе ле Цр кве, 
Фе ликс Ми ле кер у књи жи ци „Не мач ко по зо ри ште 
у Ба на ту” твр ди да је у Зе му ну ро ђен Ан тон Ха зен-
хут, нај ста ри ји и нај зна чај ни ји ко ми чар Бург те а тра у 
Бе чу. За нас је он зна ча јан по то ме што је ње гов отац, 
ди рек тор не мач ког пу ту ју ћег по зо ри шта, играо у Те-
ми шва ру, упра во у срп ском ма ги стра ту ко ји је исто-
вре ме но био и Град ско по зо ри ште Те ми шва ра. Ка-
да је јед не ве че ри из био по жар у по зо ри шту, ста ри 
Ха зен хут је с по ро ди цом от пу то вао у Пе тро ва ра дин, 
а ка сни је у Зе мун. Ту му се ро дио син Ан тон. Ако је 
то тач но, он да је Зе мун род но ме сто овог ве ли ког ко-
ми ча ра цар ског Бург те а тра и ми ће мо му на ћи ме-
сто у га ле ри ји ве ли ка на по зо ри шне умет но сти гра-
да Зе му на.

Европ ска ди мен зи ја по зо ри шне кул ту ре гра да 
Зе му на озна че на је и ра дом „оца срп ског по зо ри-
шта” Јо а ки ма Ву ји ћа (1772-1847) ко ји је у Ма ђар ском 
по зо ри шту у Пе шти, у та ко зва ној „Рон де ли” при ка-
зао пр ву све тов ну пред ста ву на срп ском је зи ку, и та-
ко увео срп ско по зо ри ште у по ро ди цу европ ских на-
ци о нал них те а та ра. За тим је на про пу то ва њу кроз 
Зе мун (1823-1824) а при по врат ку из Кра гу јев ца, при-
ка зао не ко ли ко пред ста ва (ја ну ар 1824), да би на кра-
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ју 1835. го ди не отво рио Двор ско по зо ри ште у Кра гу-
јев цу, код кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, где је по стао 
„Кње же ско серб ског те а тра ди рек тор”. Се ћа мо се да 
је Јо а ким Ву јић још 1806. го ди не до шао у Зе мун где је 
при мљен за учи те ља. Те го ди не је гле дао из Зе му на 
ка ко Ка ра ђор ђе с уста ни ци ма „ата ком и штур мом 
за у зи ма Бе о град”. До шао је пре До си те ја и ве ро вао 
је да ће мо ћи да пре ђе у уста нич ку Ср би ју и по ста не 
део бор бе не ин те ли ген ци је ко ја ће уче ство ва ти у Пр-
вом срп ском устан ку. Због сум ње да са ра ђу је с уста-
ни ци ма вла сти су га за тво ри ле у зе мун ски за твор, од 
ко је га је ство рио пре во ди лач ку ра ди о ни цу. На кра ју 
су га под стра жом од ве ли у род но ме сто Ба ју.

Зе мун је био бо гат град са сло же ним ду хов ним 
и кул тур ним жи во том, у ње га су до ла зи ле и по зо ри-
шне дру жи не из це ле Евро пе. Град је био зна чај на 
ду нав ска лу ка. Ака де мик Де јан Ме да ко вић у књи зи 
„Ду нав ски пу те ви срп ске кул ту ре XVI II ве ка” (За-
греб, Про свје та, 1969) кон ста ту је зна чај Ду на ва за 
раз ви так и ши ре ње срп ске кул ту ре и кул ту ре свих 
по ду нав ских гра до ва, па и гра да Зе му на. Ње го вим 
за кључ ци ма ве ро ват но тре ба до да ти и два зна чај на 
тре нут ка из исто ри је кул ту ре Зе му на. Пр во, да је 
1849. го ди не за Зе мун ски кеј (при ста ни ште) би ла ла-
ко при ве за на Ме да ко ви ће ва пло ве ћа штам па ри ја, 
ко ја се по ла га но по вла чи ла низ Ду нав, јер је пре ти-
ла опа сност од ма ђар ских ре во лу ци о на ра. Пр во је 
би ла укот вље на у Срем ским Кар лов ци ма, а за тим 
у Зе му ну, ода кле је пре ма по тре би мо гла бр зо да от-
пло ви за Бе о град.
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Дру го, у зе мун ско при ста ни ште су до ла зи ли 
бро до ви „Пло ве ћа по зо ри шта” ко ји су ну ди ли сво је 
лет ње про гра ме, а би ли су део си сте ма По ду нав ских 
зе ма ља.

Од из у зет не ва жно сти за раз ви так по зо ри шне 
кул ту ре гра да Зе му на би ло је осни ва ње „Те а тра на 
ђу мру ку” у Бе о гра ду 1841. го ди не под Сте ри ји ним 
над зо ром. Би ло је то пр во про фе си о нал но, др жав но 
и на ци о нал но по зо ри ште у Ср ба. Истог зна ча ја је би-
ло и осни ва ње „Те а тра код је ле на”, та ко ђе у Бе о гра-
ду (1847-1848), опет под Сте ри ји ном су пер ви зи јом и 
упра вља њем Ни ко ле С. Ђур ко ви ћа, ро дом из Ри сна. 
И оно је би ло др жав но, про фе си о нал но и ста бил но 
по зо ри ште с из у зет ном функ ци јом у вре ме при пре-
ма ре во лу ци је од 1848. го ди не. У тој зна чај ној те а тар-
ској ак тив но сти Бе о гра да, Зе мун је од и грао по себ ну 
уло гу као „ме сто у Не мач кој” ко је је пред ста вља ло 
ло ги стич ку ба зу где су на ба вља ни ко сти ми, де кор, 
шмин ка, ра зни хе миј ски пре па ра ти и ре кви зи та.

Осни ва њем Срп ског на род ног по зо ри шта у Но-
вом Са ду 1861. го ди не, Зе мун као град ко ји је имао 
нај ви ше Ср ба, до био је по се бан под сти цај за раз ви-
так по зо ри шне кул ту ре. Ме ђу тим, не тре ба за бо ра-
ви ти да су гра ђа ни Зе му на још 1853. а за тим и 1860. 
го ди не тра жи ли до зво лу за осни ва ње срп ског по зо-
ри шта, не што пре Срп ског на род ног по зо ри шта из 
Но вог Са да.

Зе мун ће би ти је дан од гра до ва у ко је ће СНП 
до ла зи ти и при ка зи ва ти број не пред ста ве и би ти до-
че ки ва но и от пра ће но с ве ли ком љу ба вљу. СНП је у 
Зе му ну го сто ва ло 24 пу та и при ка за ло 536 пред ста ва.
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Осни ва њем Срп ског на род ног по зо ри шта у Но-
вом Са ду и Кња жев ског срп ског на род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду (18 68), отво ре на је но ва ера у раз вит-
ку по зо ри шне кул ту ре у Ср ба чи ме ће и сви гра до ви 
са срп ским жи вљем, али и дру гим сла вен ским и не-
сла вен ским, до би ти те а тар ску умет ност с нај ви шим 
ни во ом.

У утвр ђи ва њу европ ске ди мен зи је и по ре кла 
зе мун ске по зо ри шне кул ту ре, не мо же мо да за бо-
ра ви мо до при нос Ди  ми три ја Да ви до ви ћа, чу ве ног 
Зе мун ца, исто ри ча ра, књи жев ни ка, осни ва ча „Срп-
ских но ви на” у Пе шти и чо ве ка ко ји је пр ви об ја вио 
у Евро пи да је Јо а ким Ву јић 1813. го ди не при ка зао 
пр ву све тов ну по зо ри шну пре ста ву на срп ском је-
зи ку у Пе шти. Био је то пр ви по зо ри шни при каз. 
Пр ва вест о ра ђа њу јед ног но вог на ци о нал ног те а тра 
у Евро пи ко ји је ушао у по ро ди цу на ци о нал них те-
а та ра Евро пе. Био је то и део ре зул та та оства ре них 
у кул ту ри у Пр вом срп ском устан ку (1804-1813). Ди-
ми три је Да ви до вић ће и 1835. го ди не у „Но ви на ма 
срб ским” из Кра гу јев ца об ја ви ти све ту да је отво рен 
Двор ски те а тар Ми ло ша Обре но ви ћа и да је Јо а ким 
Ву јић при ка зао пред ста ве на сце ни (те а тру) ко ја је 
по диг ну та за по тре бе Дво ра. Да ви до ви ћев рад на пи-
са њу Уста ва и дру гих за кон ских од ред би био је од из-
у зет ног зна ча ја за Ср би ју, иако је Устав на зван „фран-
цу ским за са дом у срп ској шу ми” јер је осло њен на 
На по ле о нов за кон. Ди ми три је Да ви до вић оста је све-
тла личност и ве ли ки бо рац за осло бо ђе ње Ср би је 
од европ ског, тур ског и вла сти тог без у мља.

По ред спољ них фак тора и те а тар ских ути ца ја 
ван гра да, Зе мун је из гра дио и сво ју ми кро кул тур ну 



76

Из позоришне историје Земуна

ауто но ми ју, ве ли ки број пе вач ких дру шта ва, пр ву 
би бли о те ку „Би бли о те ка сла ве но-серб ска” (14. ја ну-
а ра 1825), сло же ни мул ти кон фе си о нал ни и мул ти ет-
нич ки, од но сно ви ше је зич ки кул тур ни си стем ко ји 
је успе вао да се из ра зи у ве ћем бро ју ин сти ту ци ја и 
ак тив но сти. По себ но же лим да под ву чем осни ва ње 
и рад „Зе мун ског срп ског до бро вољ ног по зо ри шног 
дру штва” ко је је у кон ти ну и те ту ра ди ло од осни ва ња 
1883. до по чет ка Пр вог свет ског ра та 1914. го ди не.

При кра ју ово га скром ног ра да, же лим да под-
ву чем ве о ма зна чај ну чи ње ни цу из по зо ри шне кул-
ту ре Зе му на, а то је да зна ча јан број драм ских пи са-
ца, ре ди те ља, глу ма ца, ор га ни за то ра и про ду це на та 
ко ји су гра ди ли по зо ри шну ла бо ра то ри ју од XVI II 
до XIX ве ка, и да нас има ју на ста вља че за свој не и мар-
ски ства ра лач ки рад. То су име на Ви кен ти ја Ра ки ћа, 
Јо а ки ма Ву ји ћа, Ва си ли ја Јо ва но ви ћа, др Је вре ма 
Се ку ли ћа, Сте ва на Ка ра ма те, Ђор ђа Ма ле ти ћа, Си-
ме Ми лу ти но ви ћа – Са рај ли је, Јо си па Ку лун џи ћа 
– осни ва ча и ше фа ка те дре за дра ма тур ги ју на ФДУ 
из чи јих је „клу па” иза шао ве ли ки број та лен то ва-
них драм ских пи са ца ко ји ма се да нас по но си мо а чи-
ја се де ла при ка зу ју на на шим и стра ним сце на ма. 
За тим, Ото Би ха љи-Ме ри на, Ра до ми ра Пут ни ка, 
Си ни ше Ко ва че ви ћа и нај мла ђег Иго ра Бо јо ви ћа, 
ко ји су на ста ви ли и уна пре ди ли кре а тив ни умет нич-
ки рад у обла сти по зо ри шта, те ле ви зи је, фил ма, ра-
ди ја, на дру гим сцен ско-умет нич ким по љи ма. Ова 
зна чај на и ве ли ка пле ја да пи са ца и ауто ра пре ко 300 
драм ских де ла и де ла за оста ле ме ди је, пред ста вља 
да нас огро ман исто риј ско-кул тур ни и на ци о нал но-
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кул тур ни, али и европ ски и ме ђу на род ни ка пи тал 
на ко ји смо с пра вом по но сни. За бе ле жи мо да је Зе-
му нац До ри јан Со ко лић, сце но граф и умет ник био 
и ди рек тор Сте ри ји ног по зор ја, Ју го сло вен ских по-
зо ри шних ига ра, јед ног од нај ста ри јих европ ских фе-
сти ва ла.

У ово ме тре нут ку ка да про сла вља мо Три де се-
ти фе сти вал мо но дра ме и пан то ми ме, тре ба да се 
под се ти мо да је Фе сти вал осни ван у вре ме ни ма те-
шким и хра брим, и да је из др жао мно ге про бе тог 
ћу дљи вог вре ме на, да би се по но во по ја вио с но вом 
сна гом.

Тре ба до бро под ву ћи, да се у овом вре ме ну по-
ја вио и но ви тренд у по зо ри шној кул ту ри и кул ту ри 
уоп ште, тренд ко јег ка рак те ри шу но ве тен ден ци је 
у фи нан си ра њу и гра ђе њу ин сти ту ци ја кул ту ре у 
зе мљи. Лич но сти ко је пред во де овај тренд су го спо-
дин Цеп тер и го спо ђа Ма дле на са сво јом но вом 
кон цеп ци јом Madlenianumа као опер ске и драм ске 
сце не, од но сно као мул ти кул тур ног цен тра ко ји ће 
зна чај но ути ца ти на европ ску и свет ску ди мен зи ју 
зе мун ске, бе о град ске и срп ске по зо ри шне кул ту ре 
и умет но сти. И Фе сти вал мо но дра ме и пан то ми ме 
тре ба да до би је сво је ме ђу на род но обе леж је ви ше 
не го што га је имао до са да, јер је оку пљао и оку пља 
ве ли ке умет ни ке из це ло га све та, на рав но у скла ду 
са сво јим скром ним мо гућ но сти ма.

Овај хра бри и зна чај ни ме ђу на род ни Фе сти вал 
за свој рад и до при нос по зо ри шној кул ту ри Зе му на 
и зе мље (у ра ни јим и са да шњим гра ни ца ма) и ме-
ђу на род но сцен ској умет но сти, за слу жио је мо но гра-
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фи ју и све по хва ле до ма ће и ино стра не по зо ри шне 
ин те ли ген ци је и ства ра ла ца, с на по ме ном да не би 
оп стао да ни је имао сво ју див ну и на дах ну ту стал ну 
пу бли ку.



ПР ВИ СРП СКИ УСТА НАК И  
ВОЖД КА РА ЂОР ЂЕ НА СЦЕ НА МА  
ЕВРО ПЕ И ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 1804-2004.

Вожд Ка ра ђор ђе
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По што ва ни гле да о ци, ве че рас ће Фе сти вал мо-
но дра ме и пан то ми ме по све ти ти ду жну па жњу ДВЕ-
СТО ГО ДИ ШЊИ ЦИ ПР ВОГ СРП СКОГ УСТАН КА, 
ВО ЖДУ КА РА ЂОР ЂУ И УСТА НИ ЦИ МА. У свом 
ре ла тив но крат ком тра ја њу од 1804. до 1813. го ди не 
Ка ра ђор ђе ва „Об но вље на Ср би ја” пред ста вља ла је 
но ву европ ску др жа ву, чи је је ко ре ње до се за ло да-
ле ко, до Не ма њи ћа и Ду ша но вог цар ства. Ова исто-
риј ска по ја ва ско ро да ни је за бе ле же на у гео-по ли-
тич ким кар та ма Евро пе, ве ро ват но због то га што се 
ро ди ла и не ста ла у вре ме ве ли ких На по ле о но вих 
ра то ва, ко ји су пре кро ји ли кар ту Евро пе, па је „срп-
ско пи та ње” мар ги на ли зо ва но и ушло у пла но ве 
Све те Али јан се, ко ја је пред ста вља ла пр ву За јед ни-
цу европ ских др жа ва ко ја је по ку ша ла да за у ста ви 
ди ја лек тич ки раз ви так Евро пе и спре чи ре во лу ци о-
нар не по кре те.

Ме ђу тим, по сле Фран цу ске ре во лу ци је 1789. го-
ди не и На по ле о но вих ра то ва, ни је се мо гао за у ста ви-
ти рас пад ве ли ких им пе ри ја, и ства ра ње на ци о нал-
них др жа ва.



82

Из позоришне историје Земуна

Пр ви срп ски уста нак и вожд Ка ра ђор ђе на шли 
су свој од раз у по зо ри шном ства ра њу Евро пе и ју го-
сло вен ских зе ма ља, још за вре ме На по ле о но вих ра-
то ва и оп са де Мо скве, јер су пи та ња ко ја су на днев-
ни ред исто ри је по ста вља ли уста ни ци и Ка ра ђор ђе 
и ре ше ња ко ја су по ну ди ли и „на са бљу до би ли”, би-
ла су ин те ре сант на и при ма мљи ва за мно ге зе мље 
Евро пе, па су у сво јим по зо ри шти ма ре флек то ва ли 
на ше и сво је же ље и ре ше ња.

По сле ско ро че тр де се то го ди шњег при ку пља ња 
гра ђе, об ја вљи ва ња ра до ва на не ве де ну те му, при ре-
ђи ва ња из ло жби у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти о Ка ра ђор ђу у дра ми и по зо ри шту 
(1970), и Јо а ки му Ву ји ћу (1988), так о ђе у СА НУ, да-
нас, у јубилaрној го ди ни, мо гу да кон ста ту јем да је 
Пр ви срп ски уста нак (1804-1813) са сво јим во ждом 
Ка ра ђор ђем, имао зна ча јан од раз и у обла сти по зо-
ри шног ства ра ња у Евро пи и Ју го сла ви ји.

Скла па ју ћи коц ки цу по коц ки цу сло жио сам 
цео ма ли, још не пот пу ни, мо за ик о ре флек то ва њу 
Пр вог срп ског устан ка и лич но сти во жда Ка ра ђор-
ђа у дра ма тур ги ји и на сце на ма Евро пе и Ју го сла ви-
је. Ме ђу тим, већ да нас мо гу да утвр дим да:

Пр ви срп ски уста нак има сво ју драм ску ли те-
ра ту ру, на пи са ну на шест и ви ше је зи ка (не мач ком, 
ма ђар ском, срп ском, сло вач ком, ита ли јан ском, сло-
ве нач ком и дру гим), што чи ни јед ну це лу би бли о те-
ку драм ских де ла ко ја бро ји пре ко 50 де ла (дра ма, 
та блоа с тек стом, ди ја ло га о устан ку и Ка ра ђор ђу, 
опе ра и дру гих сцен ских де ла). Има сво је ве ли ке 
глум це, ре ди те ље, сво је сце но гра фе и ко сти мо гра-
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фе, сво је ком по зи то ре, сво је ве ли чан стве не пред стве 
– спек та кле на сце на ма на ци о нал них по зо ри шта: у 
чу ве ном Цар ско - кра љев ском по зо ри шту „Бург те-
а тар” у Бе чу, у Пе шти у ма ђар ском на ци о нал ном 
по зо ри шту „Nem zets zin haz”-у, у На род ном по зо ри-
шту у Бе о гра ду, Срп ском на род ном по зо ри шту у 
Но вом Са ду. Де ла о уста ни ци ма и Ка ра ђор ђу игра-
на су на сце на ма ве ли ких гра до ва: Тр сту, Фи рен ци, 
Ми ла ну, у Те ми шва ру, Се ге ди ну и у ве ли ком бро ју 
ма њих гра до ва, све до се о ских сце на и ама тер ских 
пред ста ва.

Пр ви срп ски уста нак са во ждом Ка ра ђор ђем 
има и сво је пу бли ке: ону око гу сла ра, што ти хо и 
по бо жно слу ша пе сме о сво јим ју на ци ма и устан ку 
ко ји је у то ку, о да хи ја ма и Ка ра ђор ђу, осла ња ју ћи 
се на др шке од ја та га на и пи што ља, и ону по ло жа-
ма цар ских и кра љев ских те а та ра „пу на не пра зно-
вах”, али и ре во лу ци о нар ног гра ђан ства. Пу бли ке 
пу ту ју ћих по зо ри шта ко је при ре ђу ју пред ста ве на 
не мач ком, срп ском и ма ђар ском је зи ку и игра ју на 
сце на ма вла сте лин ских и двор ских по зо ри шта, да ле-
ко од ве ли ких гра до ва. Пред ста ве о Пр вом срп ском 
устан ку има ју и сво је кри ти ча ре и из ве шта че ко ји 
до но се крат ке ве сти о пред ста ва ма, али и оне ко ји 
пи шу зна чај не кри ти ке и ана ли зи ра ју це ли ну и де-
та ље, са књи жев ног, фи ло зоф ског и естет ског али и 
по ли тич ког ста но ви шта. Нај зад, пред ста ве о во жду 
Ка ра ђор ђу и уста ни ци ма пра ти ма ла че та до у шни-
ка, по ли ца ја ца и шпи ју на ко ји тач но и на вре ме оба-
ве шта ва ју цар ски и кра љев ски двор, вој не и све тов не 
вла сти о пред ста ва ма, по на ша њу пу бли ке, са др жа ји-
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ма де ла и дру гим фе но ме ни ма. Да њих ни је би ло ми 
о мно гим пред ста ва ма не би смо ни шта зна ли: они 
су нам са чу ва ли без број де та ља са пред ста ва, са ста ве 
пу бли ка, и што је нај ва жни је, са чу ва ли су пла ка те, 
мол бе, одо бре ња и за бра не пред ста ва. Са чу ва ли су 
нам из ве шта је цен зо ра и дру гих слу жби, по себ но по-
сле кон сти ту и са ња „Све те али јан се” (1815), што нам 
омо гу ћа ва ре кон стру и са ње сцен ских зби ва ња и утвр-
ђи ва ње зна ча ја и сми сла пред ста ва о Ка ра ђор ђу и 
уста ни ци ма у да том вре ме ну и про сто ру. Због све га 
то га и још мно го че га око то га, мо гу да кон ста ту јем 
да је Пр ви срп ски уста нак са сво јим во ждом Ка ра-
ђор ђем на шао сво је по себ но ме сто у европ ској и ју го-
сло вен ској дра ма тур ги ји, у по зо ри шној умет но сти и 
исто ри ји кул ту ре. За мо ју ге не ра ци ју би ло је вр ло 
ин спи ра тив но от кри ва ти исти не о Пр вом срп ском 
устан ку и Ка ра ђор ђу ко је су еми то ва ли по зо ри шни 
ства ра о ци Евро пе и Ју го сла ви је, упо зна ва ју ћи свет 
с тра ги ком срп ског на ро да у вре ме Пр вог срп ског 
устан ка, не што пре и ма ло по сле ње га.

С об зи ром на про стор и на ме ну овог члан ка, 
по ку ша ћу у нај кра ћим цр та ма, др же ћи се хро но ло-
шког ре да, да под се тим чи та о ца на нај зна чај ни ја де-
ла и пред ста ве ко је су об ра ђи ва ле ову те му.

1804.  До си теј Об ра до вић, наш ве ли ки про све ти тељ и 
за го вор ник при ме не те а тра у от кри ва њу исти-
не о чо ве ку, ис пе вао је, у част по чет ка Пр вог 
срп ског устан ка, чу ве ну пе сму „Во ста ни Сер би-
је!”, у Тр сту, ме ђу Ср би ма ко ји су пр ви при те-
кли у по моћ Ка ра ђор ђу и уста ни ци ма.
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1805.  Јо а ким Ву јић, бу ду ћи „отац срп ског по зо ри-
шта”, пи ше пр ви ди ја лог о Устан ку, во жду Ка-
ра ђор ђу и осва ја њу гра до ва од стра не срп ских 
уста ни ка, у свој ој „Фран цу ској гра ма ти ци” (Бу-
дим, 1805). 1807. Јо хан Еван ге лист Кул мер, вој-
ни за по вед ник За гре ба и дру гих обла сти у Хр-
ват ској, вла сник по зо ри шне згра де, драм ски 
пи сац и љу би тељ по зо ри шта, при ка зу је це ло-
ви то драм ско де ло „Хра бри Ср би” (Die tap fe-
ren Ser vi er), на не мач ком је зи ку. Де ло је у „Кул-
ме ро вом те а тру” у За гре бу при ка за ла не мач ка 
про фе си о нал на дру жи на Јо си фа Бу бен хо фа, 
ко ја је де ло ва ла у За гре бу у пе ри о ду 1812-1817. 
На жа лост, де ло је за гу бље но, из гу бље но или 
уни ште но.

1812.  Иштван Ба лог, ди рек тор Ма ђар ске по зо ри шне 
дру жи не у Пе шти, аутор је драм ског де ла „Цр-
ни Ђор ђе или Осва ја ње Бе о гра да од Ту ра ка”, 
ко је при ка зу је у Град ском по зо ри шту зва ном 
Рон де ла, на ма ђар ском је зи ку, са пе сма ма на 
ма ђар ском и срп ском је зи ку. Пред ста ва је при-
пре мље на као тај но из во ђе ње „са мо за Ср бе и 
Гр ке” 12. сеп тем бра.

1812.  Цар Франц I је за бра нио пред ста ву по сле тре-
ћег из во ђе ња, али је она игра на у уну тра шњо-
сти Угар ске у пре ко 50 ме ста! Пред ста ва о 
Цр ном Ђор ђу сте кла је ве ли ку по пу лар ност 
и при ка за на је у Ма ђар ском на ци о нал ном те-
а тру „Nem zets zin haz”-у у Пе шти, са до зво лом 
нај ви ших по ли циј ских вла сти, али са мо је дан-
пут, по след њег да на се зо не 31. ав гу ста.
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1857.  Му зи ку за Срп ско ко ло, ко јим је за вр ше на ова 
све ча на пред ста ва ком по но вао је Кор не ли је 
Стан ко вић, чу ве ни срп ски ком по зи тор.

1813.  У Бу ди му, у згра ди Рон де ла, Јо а ким Ву јић је 
при ка зао пр ву пред ста ву на срп ском је зи ку 24. 
ав гу ста.

1813.   го ди не и то Ко це бу о ву „Кре шта ли цу”, уз ве-
ли ку по моћ Ма ђа ра, по себ но Ба ло га, иако је 
же лео да срп ски те а тар за поч не при ка зи ва-
њем Ба ло го ве дра ме „Цр ни Ђор ђе”, ко ју је за 
ту свр ху и пре вео, али ни је до био до зво лу за 
штам па ње. „Цр ног Ђор ђа” је за ме нио пе смом 
о сло бод ној пти ци, ко ју је пе ва ла срп ска пу бли-
ка за јед но са из во ђа чи ма.

1814.  Јо а ким Ву јић је при ка зао Ба ло го вог „Цр ног 
Ђор ђа” у свом пре во ду и пре ра ди (по ср би), у 
Се ге ди ну 17. ав гу ста 1815. го ди не, и то је пр во 
из во ђе ње јед ног драм ског де ла о Пр вом срп-
ском устан ку и во жду Ка ра ђор ђу на срп ском 
је зи ку. Иако је при ка зи ва ње Ба лого вог де ла би-
ло за бра ње но, Ву јић је ус пео да об ма не цен зу-
ру и са ама те ри ма при ка же сво ју вер зи ју „Цр-
ног Ђор ђа”.

1815.  Ј. Ву јић је већ 4. сеп тем бра при ка зао свог „Цр-
ног Ђор ђа или Отја ти је Бе о гра да од Ту ра ка” 
у Но вом Са ду, са ђа ци ма гим на зи је, ко ји ма је 
би ло за бра ње но и са мо гле да ње по зо ри шних 
пред ста ва. Би ла је то пр ва све тов на, гра ђан ска 
пред ста ва на срп ском је зи ку у Но вом Са ду и 
пр ва пред ста ва о Ка ра ђор ђу и уста ни ци ма на 
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срп ском је зи ку, у гра ду у ко ме су до ју че би ли 
за то че ни на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви Ка ра-
ђор ђе са кне же ви ма и во ђа ма устан ка.

1840.  Иван Ма жу ра нић, пе сник чу ве ног де ла „Смрт 
Сма ил-аге Чен ги ћа”, спе вао је текст за та бло 
„По вра так си на Цр ног Ђор ђа у сво ју до мо ви-
ну” и по зна ти „Про лог” за Ле те ће ди ле тант ско 
по зо ри ште из Но вог Са да, ко је је ан га жо ва но 
у За гре бу као про фе си о нал на дру жи на, пр ва 
у Ју жних Сло ве на; та бло о по врат ку Ка ра ђор-
ђе вог си на при ка зан је у За гре бу (10. авг. 1840), 
Кар лов ци ма (8. септ. 1840) и дру гим ме сти ма 
у ко ји ма су го сто ва ли чла но ви до мо род ног те-
а трал ног дру штва или Илир ског ка за ли шта 
ка ко су на зи ва ли сво је пр во про фе си о нал но 
по зо ри ште у За гре бу, ко је је игра ло у згра ди 
Град ског те а тра, чи ји је вла сник и гра ди тељ 
био Зе му нац Хри сти фор Стан ко вић, је дан од 
нај бо га ти јих гра ђа на За гре ба. Текст та блоа ни-
је са чу ван, 1847. У овој пред ре во лу ци о нар ној 
го ди ни по ја вљу је се низ де ла ко ја су по све ће на 
Пр вом срп ском устан ку и во жду Ка ра ђор ђу. 
Пе тар Пе тро вић Ње гош об ја вљу је у Бе чу сво је 
ве ли ко де ло „Гор ски ви је нац” и у ње му По све-
ту „Пра ху от ца Ср би је”, од но сно Ка ра ђор ђу, 
чи је сти хо ве пам те мно ге ге не ра ци је: Ал хе ро-
ју То пол ско ме – Ка ра ђор ђу без смрт но ме Све 
пре по не на пут бје ху. К ци љу до спје ве ли ко ме: 
Ди же на род – кр сти зе мљу – а вар вар ске лан це 
сру ши! Из мр тви јех Ср ба до зва – ду ну жи вот 
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Срб ској ду ши; Ево тај на без смрт ни ка: - да де 
Ср бу стал не гру ди! Од ви теж ства од вик ну та у 
њем лаф ска ср ца бу ди! 
 Јо ван Сте ри ја По по вић – нај ве ћи срп ски ко ме-
ди о граф, осни вач два по зо ри шта у Бе о гра ду, Те-
а тра на ђу мру ку (1841-1842) и Те а тра код Је ле на 
(1847-1848), ми ни стар про све те у Об но вље ној 
Ср би ји, на пи сао је и два драм ска де ла по све ће-
на Пр вом срп ском устан ку и во жду Ка ра ђор ђу, 
и оба су при ка за на на сце ни Те а тра код је ле на 
чи ји је управ ник, ре ди тељ, глав ни глу мац и ди-
ри гент али и ком по зи тор био Ни ко ла Ст. Ђур-
ко вић, ро дом из Ри сна; он их је по ста вио на сце-
ну дру гог про фе си о нал ног те а тра у Бе о гра ду: 
„Тор же ство Сер би је” (30. авг. 1847) и „Сан Кра-
ље ви ћа Мар ка или Сла ва на ро да срп ског на 
дан Пр во зва ног Ан дре је” (30. нов. 1847). У оба 
де ла на сце ни се по ја вљу је и Ка ра ђор ђе као је-
дан од глав них ли ко ва. У по след њем де лу хо ра 
пе ва ком по зи ци ју Ни кле Ст. Ђур ко ви ћа „Устај, 
устај, Ср би не, Устај на оруж је, Дан те че ка, мрак 
нек бе га, Устај не окле вај!” Пе сма је пе ва на по 
ули ца ма Бе о гра да од мах по сле пред ста ве. Ђор-
ђе Ма ле тић, по зо ри шни кри ти чар, исто ри чар 
по зо ри шта, је дан од пр вих управ ни ка Кња жев-
ског на род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, на пи сао 
је де ло „Апо те о за Ве ли ком Ка ра ђор ђу” ко је је 
на сце ну по ста вио Н. Ђур ко вић, ко ји је го во-
рио и Про лог апо те о зи, у Те а тру код је ле на у 
Бе о гра ду, на сам дан Но ве го ди не 31. де цем бра 
1847. Сва ова де ла су при ка за на пред кне зом и 
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кне ги њом и ода бра ном пу бли ком из Бе о гра да 
и Ср би је и ди пло мат ским ко ром.

1849.  Ове го ди не у Бург те а тру, Цар ском и кра љев-
ском по зо ри шту у Бе чу, за вре ме ре во лу ци-
је, при ка за но је де ло „Цр ни Ђор ђе” (Czerny 
Ge org) Ан то на Па на ша (Pa nasch). Ова ве ли ка 
пред ста ва, спек такл у тра ди ци ји чу ве ног Бург-
те а тра, пред ста вља нај зна чај ни ју пред ста ву по-
све ће ну Пр вом срп ском устан ку и Ка ра ђор ђу, 
ко ја је од и гра на у по зо ри шти ма Евро пе. Игра-
ли су нај ве ћи глум ци. Чу ве ни Лу двиг Ле ве 
(Löwe) играо је Ка ра ђор ђа, ве ли ки сце но граф 
и ко сти мо граф Фран ће ски ни опре мио је глум-
це и сце ну. Умет нич ки ан самбл са управ ни ком 
Фран цом Хол бај ном, на дах нут иде ја ма по ли-
тич ке ор га ни за ци је „Мла да Не мач ка” овом 
пред ста вом су пре шли у та бор ре во лу ци о на ра. 
Пред ста ва је има ла огро ман по ли тич ки, мо рал-
ни и умет нич ки успех иако је при ка за на све га 
осам пу та. Ка сни је је игра на у ви ше град ских 
по зо ри шта у Не мач кој, а пи сац је био ка жњен 
и до жи вот но под кон тро лом, иако је био ге не-
рал ко ји је гу шио бу не и ре во лу ци је по Пољ-
ској, На пу љу, Ма ђар ској и те рао На по ле о но ве 
ар ми је до Па ри за. Ра жа ло ван је и пре ба чен на 
ме сто би бли о те ка ра Вој ног ар хи ва Ца ре ви не. У 
цар ским ло жа ма ни је се де ла цар ска по ро ди ца.

1847.  Ове го ди не је и у Те ми шва ру, нај ве ћем кул тур-
ном цен тру Ср ба у Ба на ту, при ка за на Ву ји ће-
ва вер зи ја Ба ло го вог де ла „Цр ни Ђор ђе или 
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Отја ти је Бе о гра да од Ту ра ка”, али под на зи вом 
„Ју риш Ср ба на Бе о град го ди не 1806.” Пред-
ста ву је пра ти ла Град ска вој на му зи ка чи јег је 
ди ри ген та пу бли ка на гра ди ла по зла ће ним 
ди ри гент ским шта пи ћем и злат ним та сом за 
за слу ге у при ку пља њу и из во ђе њу срп ске му-
зи ке. По сле по бе де над Тур ци ма и осва ја ња 
Те ми шва ра 1716. го ди не, град је по де љен на 
Срп ски (Рац ки) и Не мач ки, са два ма ги стра та, 
а Срп ски ма ги страт је из да ван као Град ско по-
зо ри ште. Већ 1814. го ди не ство рен је Срп ски 
по зо ри шни кон зор ци јум.

1847.  Ове го ди не је и Си ма Ми лу ти но вић-Са рај ли ја 
за вр шио пи са ње свог по след њег драм ског де ла 
под на сло вом „Тра ге ди ја Срп ско га Го спо да ра 
и Во жда Ка ра ђор ђа”, у пре ко 10.900 сти хо ва. 
Си ма, уче сник Пр вог и Дру гог срп ског устан-
ка, нај ве ћи пе сник срп ске ре во лу ци је, исто ри-
чар, фан та ста, учи тељ Ње го шев на Це ти њу. Чу-
де сни пе сник и че сти ти уста во бра ни тељ био је 
нај по зва ни ји књи жев ник ко ји је опи сао Ка ра-
ђор ђе ву лич ност јер је био ње гов са бо рац. Он 
је у овом де лу, ко је је за вр шио на са мрт нич кој 
по сте љи и у ве ли кој бе ди и си ро ма штву, при-
ка зао Ка ра ђор ђев жи вот у из бе гли штву, ње гов 
по вра так у Ср би ју и ње го ву смрт у Ра до вањ-
ском лу гу 1817. год. Ово је, нео спор но, ве ли ко 
драм ско де ло са спе ци фич ном дра ма тур ги јом. 
У цен тар зби ва ња ста вио је Ка ра ђор ђа и Ми ло-
ша, али је до так нуо све ре ле вант не „цен тре” из 
ко јих се упра вља ло „срп ским пи та њем”, Цар-
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ски двор у Пе тро гра ду (су срет Ка ра ђор ђа са 
ца рем Алек сан дром), Цар ски двор у Истам бу-
лу (су срет Ка ра ђор ђе ве гла ве са сул та ном), Ве-
зи ров стан у Бе о гра ду и још 1001 ам би јент: од 
Хо ти на до Ми ло ше вог ко на ка у Кра гу јев цу и 
Цр ни ћу, до ко ли бе у ко јој је уби јен. Прет по ста-
вља се да је де ло пи са но у бо ле сном ста њу, јер 
у ње му се по ред исто риј ских лич но сти на ла зе 
и Авет, Све тац Му ха мед, Ан ђе ли, и низ дру гих 
ли ца ко ја при па да ју зе мљи, не бу и па клу. Де-
ло ни је ни ка да игра но, а не дав но је об ја вље но 
у по себ ној вер зи ји (1990, На род на би бли о те ка 
Ср би је). Прет по ста вљам да ће у тв про јек ту 
„Ка ра ђор ђе у по зо ри шту”, ТВБ би ти до стој но 
и по пр ви пут јав но при ка за но ово по след ње 
Си ми но де ло. Реч је о дра ми стра ве и ужа са, на-
кр ва ви јој дра ми у срп ској дра ма тур ги ји. Си ма 
је на чу де сан на чин ан ти ци пи рао на ше вре ме.

Ово је са мо под сет ник за оне ства ри ко је су 
ма ње по зна те на шој кул тур ној јав но сти, ме ђу тим, 
по сле ства ра ња на ших на ци о нал них по зо ри шта у 
Бе о гра ду и Но вом Са ду и поди за ња по зо ри шног 
ства ра ња на ви ши ни во, по че ло је за ни ма ње и за 
Ка ра ђор ђа, Пр ви срп ски уста нак, као и за Ми ло ша 
Обре но ви ћа и Дру ги срп ски уста нак. На ши зна чај-
ни ји књи жев ни ци, по себ но драм ски пи сци, оства-
ри ли су ве ћи број драм ских де ла на на ве де ну те му. 
Ме ђу њи ма су: Дра гу тин Илић („Же ник сло бо де 
ви ђе ње Ка ра ђор ђе во”); Ми лош Цве тић („Ка ра ђор-
ђе”); Алек са Шан тић („Сви је тли дан”, „Але го ри ја”); 
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Ми лош Пе ро вић („Ка ра ђор ђе”, тра ге ди ја у сти хо ви-
ма); Бра ни слав Ну шић („Оп са да Бе о гра да”, дра ма); 
Бо ја на Обре нов („Бо ја на од Ска дра”, истор. дра ма 
у три де ла. „Из исто ри је Ка ра ђор ђе вог устан ка” за 
пр ви ју го сло вен ски на ци о нал ни тон-филм); Вла ди-
слав Ка ћан ски („Ка ра ђор ђе”, тра ге ди ја); Ми о драг 
Н. Ни ка че вић („Ср би ја се уми рит не мо же”). По себ-
но же лим да под ву чем чи ње ни цу да су се и у вој ним 
и за ро бље нич ким ло го ри ма ства ра ла драм ска де ла 
о Пр вом срп ском устан ку и Ка ра ђор ђу, и игра ли 
фраг мен ти (I и II свет ски рат). Ран ко Мла де но вић је 
у ло го ру у Нир нбер гу на пи сао де ло „Кад до го ри до 
но ка та. Дра ма бал кан ске бу не по чет ком 19. ве ка” ко-
је још ни је из ве де но.

По сто је и дру ге дра ме о ис тој те ми, ме ђу тим, 
не ве ру јем да све на сло ве тре ба на ве сти.

У пе ри о ду на глог раз вит ка на шег по зо ри шног 
си сте ма, по сле 1945. го ди не, па све до на ших да на, 
ма ли број драм ских пи са ца се за ин те ре со вао за на ве-
де ну те му. Тек по сле 1968. го ди не, ка да је на кон кур-
су за дра му На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду пр ву на-
гра ду до био Све то лик Ста ни шић (псе у до ним Иван 
Сту ден) за дра му „Вожд”, за по чео је по нов ни ин те-
рес за Ка ра ђор ђа и Ми ло ша, за Срп ску ре во лу ци ју. 
Ми ла дин Ше вар лић, драм ски пи сац и управ ник 
по зо ри шта у Ни шу и Бе о гра ду, на пи сао је 1984. де-
ло „Ка ра ђор ђе” (штам па но 1994), Жар ко Ко ма нин 
на пи сао је де ло „Вожд Ка ра ђор ђе и кнез Ми лош” 
(Бе о град, СКЗ, 1994). Јед но од по след њих де ла о Ка-
ра ђор ђу и уста ни ци ма на пи сао је Ми ле Кор дић, 
а игра но је на сце ни у Ве ли кој Пла ни, под ве дрим 
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не бом 23. ју ла 1995. го ди не. Же лим да на ве дем да 
је и наш по зна ти по зо ри шни рад ник, драм ски пи-
сац, управ ник Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта 
и те а тро лог, Ми лан Ђо ко вић на пи сао драм ско де ло 
„Вожд и ди пло ма ти ја” (Сце на 1-2/1994) ко је још ни је 
из ве де но.

У овом крат ком ра ду ни је мо гућ но на во ди ти 
драм ска де ла и пред ста ве на ита ли јан ском, сло вач-
ком и сло ве нач ком је зи ку.

По себ но по гла вље  чи не опер ска де ла, те ле ви-
зиј ске дра ме и це ле се ри је по све ће не Пр вом срп-
ском устан ку и Ка ра ђор ђу, чи ји сце на ри ји пред ста-
вља ју зна ча јан до при нос драм ској књи жев но сти, 
чи ји су они рав но пра ван род. Игром слу ча ја, филм 
о Ка ра ђор ђу и Пр вом срп ском устан ку Или је Ста но-
је ви ћа про на ђен је не дав но иако се за њим тра га ло 
го ди на ма.

Уве рен сам да драм ских де ла и сцен ско-му зич-
ких пред ста ва о на ве де ној те ми има мно го ви ше, јер 
ско ро је не мо гу ће по ве ро ва ти да фран цу ска, ру ска, 
ен гле ска и не ке дру ге по зо ри шне ра ди о ни це ни су 
при ка зи ва ле Пр ви срп ски уста нак и Ка ра ђор ђа. Ис-
тра жи ва чи ко ји ће на ста ви ти на ша тра га ња има ће, 
ипак, не ке те мељ ни је по дат ке и ме то до ло ги ју ко ју 
ће мо им оста ви ти у на сле ђе.





СТЕ РИ ЈА И ТЕ А ТАР У СР БА

Јо ван Сте ри ја Попoвић (1806-1856)
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Искре но се по кло ни мо се ни ма Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа, нај зна чај ни јег по зо ри шног ства ра о ца у 
Ср ба у по след њих 165 го ди на, чи ју 200-го ди шњи цу 
ро ђе ња сла ви мо упра во ове го ди не.

Јо ван Сте ри ја Попoвић ро ђен је у Вр шцу 1806. 
го ди не у је ку ве ли ких би та ка Пр вог срп ског устан ка. 
Не што пре ве ли ке и од суд не бит ке на Ми ша ру. При-
па дао је пле ја ди ве ли ких и прав до љу би вих пе сни ка 
и гра ди те ља Об но вље не Ср би је, Ка ра ђор ђе ве и Ми-
ло ше ве. Био је у пр вим ре до ви ма срп ске ин те ли ген-
ци је ко ја је по ди за ла срп ску др жа ву и ње ну кул ту ру, 
за јед но са До си те јем Об ра до ви ћем, Ема ну е лом Јан-
ко ви ћем, Пе тром Пе тро ви ћем Ње го шем, Си мом 
Ми лу ти но ви ћем-Са рај ли јом, Ди ми три јем Да ви до-
ви ћем, Ву ком Ка ра џи ћем, Ђор ђем Ма ле ти ћем и 
мно гим дру ги ма.

Сте ри ја је нео спор но нај зна чај ни ји и нај у спе-
шни ји ор га ни за тор и кре а тор кул тур ног си сте ма 
Об но вље не Ср би је. Да нас све ви ше уви ђа мо да је 
Сте ри ји но де ло огром но и по сле 200. го ди на још ви-
дљи ви је, опи пљи ви је и ве ли чан стве ни је. При се ти мо 
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се: осни вач је На род ног му зе ја, Чи та ли шта бе о град-
ског, Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, ре фор ма-
тор про све те Но ве Ср би је, аутор број них уџ бе ни ка, 
на чел ник ми ни стар ства про све те Ср би је, про фе сор 
Кра гу је вач ког учи ли шта, члан ко ми си је за твор бу 
но вих ре чи и др.

По зо ри шно ства ра ла штво Ј. Сте ри је По по ви-
ћа је ви ше стру ко, сло же но и пред ста вља трај ну вред-
ност по зо ри шне кул ту ре на срп ском је зи ку, и на 
про сто ри ма Бал ка на, од но сно Евро пе. По ку шај мо 
да са гле да мо ње го ву по зо ри шну ла бо ра то ри ју, њен 
зна чај и ње ну ду го веч ност.

- Сте ри ја је кон цеп тант на ше срп ске ва ри јан те 
европ ског по зо ри шта. Пр вог про фе си о нал ног и на-
ци о нал ног по зо ри шта на срп ском је зи ку у Бе о гра-
ду; ње гов ду хов ни и умет нич ки кре а тор.

- Сте ри ја је глав ни до ма ћи драм ски пи сац 
На ци о нал ног по зо ри шта у Бе о гра ду, ње гов дра ма-
тург.

- Он је пре во ди лац по зо ри шта у Бе о гра ду: пре-
во ди с не мач ког, фран цу ског, и мо жда не ких дру гих 
је зи ка.

- Сте ри ја је пр ви те о ре ти чар те а тра, ко ји се 
осла ња на Ари сто те ла, Хо ра ци ја, Мо ли је ра, Ди дроа 
и Ле син га, на ис ку ства европ ског по зо ри шта од ан-
тич ке Грч ке и Ри ма до ње го вих да на.

- Ње го ве „го ди не уче ња” из обла сти те а тра су 
ве за не за пу ту ју ћа по зо ри шта ко ја су до ла зи ла у Вр-
шац у вре ме ње го вог де тињ ства, за тим за ве ли ки те-
а тар у Те ми шва ру ко ји је био под ди рект ним ути ца-
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јем Бург те а тра (у вре ме ње го вог шко ло ва ња), за тим 
за те а тре у Бу ди му и Пе шти и на рав но цар ског Бе ча. 
Пра тио је ства ра ње на ци о нал них и на род них по зо-
ри шта.

- Он је па жљи во пра тио ор га ни за ци о но устрој-
ство те а тра, па је за Те а тар на ђу мру ку (1841-1842) 
пред ви део ско ро све: ре кон струк ци ју згра де, са из-
град њом ло жа за кне за и вла да ју ћи слој, тех нич ку 
опре му по зор ни це, бо га те ко сти ме и за ве су.

- Рас пи сао је кон курс за пре во ди о це, шап та че, 
пре пи си ва че де ла и уло га и за све зна чај ни је слу-
жбе.

- Увео је по зо ри шне пла ка те као об лик ре кла-
ме и про па ган де пр ви пут по сле пла ка та Јо а ки ма Ву-
ји ћа у Пе шти, Ба ји, Ара ду, Но вом Са ду, Кар лов цу, и 
др. (од ко јих смо на шли са мо онај из 1833.)1

- Сте ри јин ре пер то ар за Те а тар на ђу мру ку 
(1841-1842), и за Те а тар код Је ле на (1847-1848), био је 
ве о ма па жљи во са ста вљен, од де ла срп ске дра ма тур-
ги је пре ње га, од ње го вих де ла и де ла европ ске дра-
ма тур ги је ко ја су игра на на ве ли ким сце на ма (Беч, 
Бу дим, Пе шта, Те ми швар, и др.).

- У до го во ру с кне зом и кне ги њом Сте ри ја је 
осно вао пр во др жав но, на ци о нал но, про фе си о нал-
но по зо ри ште у Бе о гра ду, јер је си гур но пра тио ис ку-
ства Ј. Ву ји ћа у Кра гу јев цу, рад Ле те ћег ди ле тант ског 
по зо ри шта у Но вом Са ду и њи хов рад у Илир ском на-
род ном ка за ли шту у За гре бу и схва тио да је до шло 
вре ме да Об но вље на Ср би ја, као мла да др жа ва (још 
под ју рис дик ци јом Тур ске) по ред оста лих ин сти ту-
1  Алојз Ујес, По зо ри шно ства ра ње Јо а ки ма Ву ји ћа, Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, Бе о град, 1988.
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ци ја про све те, на у ке и дру гих тре ба да ство ри и сво је 
те а тре: на ци о нал не и на род не.

- Те а тар на ђу мру ку је био на бу џе ту др жа ве, и 
пред ста вљао је уста но ву Об но вље не Ср би је.2

- Сте ри ја је био по зо ри шни кри ти чар, чи је кри-
ти ке су и да нас ин те ре сант не са пе да го шког, фи ло-
зоф ско-естет ског и на ци о нал но-кул тур ног ства ра ла-
штва.

- Сте ри ја ни је за бо ра вио да нај бо љи ђа ци до би-
ју бес плат не кар те за пред ста ве, сма тра ју ћи то оба ве-
зом ви шег ран га.

- Ве ро ват но под Сте ри ји ним ути ца јем је Ђор ђе 
Ма ле тић, по зна ти исто ри чар по зо ри шта у Ср ба и 
есте ти чар (и поз. кри ти чар) пре вео Ге те о вих „Сто-
ти ну пра ви ла за глум це”, пр ви пут на бал кан ским 
про сто ри ма.3

- Сте ри ја је био и ре ди тељ-пе да гог, о че му го во-
ре и ње го ве по зо ри шне кри ти ке и од нос пре ма глум-
ци ма.

- Он је при пре мао те рен и ду хо ве за из град њу 
по зо ри шне згра де, чи је ће гра ђе ње за по че ти још за 
ње го ва жи во та на Зе ле ном вен цу (1852), то је пр ва 
згра да На ци о нал ног На род ног по зо ри шта чи је су 
сту бо ве-но са че (пи ло не) пре не ко ли ко ме се ци из ва-
ди ли из зе мље, али их ни ко ни је са чу вао, ма кар де-
лић, за успо ме ну.

- Прет по ста вљам да је Сте ри ја до био по се бан 
под стрек за осни ва ње Др жав ног и на ци о нал ног, На-
2 Ми ло рад Т. Ни ко лић. Те а тар на ђу мру ку, Бе о град, 1971.
3  Алојз Ујес, Сте ри ји на по зо ри шта у Бе о гра ду (1841-1848), „Да ни ца” за 2006. 
Ву ко ва за ду жби на, Бе о град 2005. Стр. 76-93.
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род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, и од Но во са ђа на и 
За греп ча на, ко ји су у За гре бу у окви ру Град ског по-
зо ри шта, под на зи вом Илир ско на род но ка за ли ште по-
ста ли про фе си о нал ни ан самбл, пр ви на Бал ка ну, - и 
ко ји су пр ви и при ка за ли Сте ри ји на де ла на про фе-
си о нал ној сце ни у За гре бу (1840-1842).4 Не за бо ра ви-
мо да је Град ско ка за ли штеу За гре бу о свом тро шку 
са гра ди ло Хри сто фор Стан ко вић Гре ко-Цин ца рин, 
Зе му нац, а глав ни ор га ни за то ри би ли су на род ни ци 
Ди ми три је Де ме тар, На ум Ма ли (та ко ђе Гре ко-Цин-
ца ри) и дру ги, а да је Про лог за отва ра ње то га ка за-
ли шта спе вао чу ве ни пе сник Иван Ма жу ра нић, док 
су пла ка ти штам па ни у Га је вој штам па ри ји.5

- Сте ри ја је тач но про це нио да стал но на ци-
о нал но и про фе си о нал но по зо ри ште мо же да оп-
ста не са мо уз др жав ну суб вен ци ју и стал ну бри гу 
кња жев ске вла сти и дво ра. Још док се До мо род но те-
а трал но дру штво у За гре бу рас па да ло, Сте ри ја је у 
Бе о гра ду при пре мио те рен за осни ва ње Те а тра на 
ђу мру ку и ње го ву про фе си о на ли за ци ју са глум ци ма 
ко ји су про фе си о на ли зо ва ни у За гре бу (Ср би, Хр ва-
ти, Нем ци и др.). У ту свр ху је и об ја вљен кон курс за 
про фе си о нал не глум це на ко ји су се ја ви ли чла но ви 
из те а тра у За гре бу, у ства ри Ле те ћег ди ле тант ског 
по зо ри шта.

- Сте ри ја је знао и Ле син го ве ста во ве о глум ци-
ма, ко је не тре ба пре пу сти ти да са ми за ра ђу ју за свој 
4  Па вао Цин дрић, Тр но вит пут до са мо стал но сти, до 1860. Ен ци кло пе ди ја 
ХНК 1794-1867, За греб 1969. Стр. 13-75.

5  Алојз Ујес, О јед ном за бо ра вље ном Зе мун цу-Кри сти фо ру Стан ко ви ћу /1793-
1867), гра ди те љу пр вог те а тар ског зда ња у За гре бу 1834, јед ног од рет ких при-
ват них те а та ра у нас. Сту ди ја у Ка та ло гу за Фе сти вал мо но дра ме и пан то ми-
ме, Зе мун 2000. Стр. 52-58.
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хлеб сва ки да шњи, већ их тре ба обез бе ди ти ка ко би 
на нај бо љи на чин оства ри ва ли сво је ви со ке умет нич-
ке, од но сно на ци о нал но-кул тур не за дат ке.6

- Сте ри ја је знао да је по зо ри шно ства ра ње осе-
тљи ва мул ти ди сци пли нар на ак тив ност, ко ја зах те ва 
ускла ђи ва ње број них еле ме на та и њи хо во во ђе ње ка 
јед ном ци љу.

- Сте ри ја је сва ка ко знао за Цар ско-кра љев ски и 
двор ски на ци о нал ни те а тар – Бург те а тар у Бе чу, чи-
ји је осни вач био цар Јо сип II и ве ро ват но му је био 
узор ни мо дел, као мно ги ма на Бал ка ну и у Евро пи.7

- Јед на од нај зна чај ни јих чи ње ни ца ко ја ка рак те-
ри ше це ло ку пан Сте ри јин рад у обла сти про све те, 
на у ке, кул ту ре и по зо ри шне умет но сти у Ср би ји, а 
по себ но у Бе о гра ду, је сте да су зе мља и њен глав ни 
град под тур ском упра вом. То је тра гич на исто риј-
ска чи ње ни ца ко ја је од ре ђи ва ла мно ге то ко ве и ак-
тив но сти и ко ја је це ло ку пан жи вот у гра ду др жа ла 
у стал ној на пе то сти и на иви ци су ко ба. У та квим 
усло ви ма би ла је ве ли ка хра брост ства ра ти На ци-
о нал но про фе си о нал но по зо ри ште, јер је вр хов ну 
власт имао сул тан, од но сно ње гов пред став ник у Бе-
о гра ду. Та ствар на опа сност је леб де ла над ра дом Те-
а тра на ђу мру ку и Те а тра код Је ле на, све до пре да је 
гра до ва Ср би ма 1867. го ди не. Те а тар на ђу мру ку био 
је у адап ти ра ној „ма га зи”, у ко јој су би ле сме ште не и 
ко же за тран спорт у Аустри ју, ко је су ши ри ле не сно-
сан смрад, та ко да су фи ни ји го сти др жа ли ма ра ми-
6 E.G. Les sing. Ham bur gische Dra ma tur gie. Увод ни чла нак, Хам бург 1767.
7  А. Ујес, Цар ско кра љев ско и двор ско по зо ри ште Бург те а тар у Бе чу и ње гов 
ути цај на осни ва ње и раз вој на ци о нал них по зо ри шта на Бал ка ну (1776-1914). 
Сте ри ји но по зор је. Ме ђу на род ни сим по зи јум На ци о нал но и на ци о на ли-
стич ко по зо ри ште, Но ви Сад, 2006.
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це на но су. Бе о град је био евро а зиј ски вој ни, еко ном-
ски и кул тур ни цен тар.

- Сна гом фа на ти ка и убе ђе ног евро пеј ског ин-
те лек ту ал ца, Сте ри ја је са го рео ства ра ју ћи мо дер ну 
Ср би ју вра ћа ју ћи јој европ ску ду шу и европ ске ин-
сти ту ци је кул ту ре и умет но сти.

- За не пу них де сет го ди на (1841-1848), за јед но с 
исто ми шље ни ци ма, ство рио је ви ше од би ло ко јег 
ми ни стра за про све ту (и кул ту ру) пре и по сле ње га, 
до на ших да на.

- Сте ри ја је остао са вре мен пи сац и за на ше да-
не. Ње го ва де ла су на ре пер то а ри ма на ших по зо ри-
шта у свим вре ме ни ма. Ње го вим ко ма ди ма су по чи-
ња ли рад те а три у Но вом Са ду, Пан че ву, За гре бу, 
Бе о гра ду, у гра до ви ма Вој во ди не и Ср би је. Игран је 
у на шој зе мљи (СФРЈ) на де се так је зи ка. Игран је и у 
вре ме ни ма ми ра и ра то ва. У вој ним ло го ри ма за ро-
бље ни ка у Не мач кој.8

- Сте ри ја је пр ви, ве ро ват но и је ди ни, бал кан ски 
драм ски пи сац и ро ман си јер. Ства рао је драм ска де-
ла из исто ри је срп ске, грч ке, бу гар ске, ал бан ске – и 
та ко био „бал ка но лог пре по ја ве бал ка но ло ги је”.

- У зна чај ној књи зи Сту ди је о Сте ри ји,9 наш ис-
так ну ти по зна ва лац ан ти ке и кла сич них је зи ка Ми-
рон Фла шар, и ве ли ки зна лац Сте ри ји не лич но сти 
и ње го вог де ла, озна ча ва Сте ри ју као фил хе ле на и 
пре во ди о ца бор бе них пе са ма Ри ге од Фе ре, Ко ра ја 
и Ри зе Не ру ла (Увод). Ана ли зи ра Сте ри ју „и као 
ауто ра ко ме ди је о бал кан ском и по ду нав ском тр гов-

8  А. Ујес, Сте ри ја на сце на ма на ро да и на род но сти Ју го сла ви је, од пр вих при-
ка зи ва ња до 1981. го ди не. Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад. 1984. Стр. 1-111- Са 
из ло жбом у Вој во ђан ском му зе ју, у окви ру ХХVII По зор ја.

9 Ми рон Фла шар. Сту ди је о Сте ри ји. СКЗ бр. 537, Бе о град, 1988.
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цу твр ди ци ко ја при па да лан цу европ ских ко ма да 
на ста лих под ути ском јед ног ан тич ког про то ти па” 
и „нај зад , као зре лог пре во ди о ца и сме лог след бе-
ни ка Хо ра ци ја и ан тич ке ли ри ке, ауто ра збир ке пе-
са ма са свим ори ги нал не и по за тво ре ној струк ту ри, 
а са ста вље не да ис ка же Сте ри ји не ста во ве о жи во-
ту чо ве ка по је дин ца и о суд би ни срп ског на ро да”. 
(СКЗ, 537; 1988.) 

- Ми рон Фла шар по све ћу је по себ ну па жњу ана-
ли зи Сте ри ји ног де ла Да вор је на по љу Ко со ву (стр. 493-
528). Ана ли зи ра ју ћи Да вор је на по љу Ко со ву Фла шар 
за кљу чу је: „Тон, за мах и сли ков ност ис ка за, тип алу-
зи ја на ле ген дар ну исто ри ју и ре флек си је све де не у 
гном ски обрт – та ко ђе нас на во де на то да у ко сов ској 
ту жба ли ци Јо ва на Сте ри је По по ви ћа ви ди мо пе сму 
срод ну хор ским пе сма ма ан тич ких ли ри ча ра и тра-
ге ди о гра фа”. (Стр. 499; 1988 – СКЗ, 537.)

- Сте ри ји на збир ка пе са ма Сед мо струч ни цве-
так бо ре ћим се Гр ци ма по све ћен је до да нас оста ла нео-
бја вље на. М. Фла шар под вла чи да је у њој „Фил хе ле-
ни зам је ту обо јен ло зин ком фран цу ске ре во лу ци је, 
о јед на ко сти, брат ству и сло бо ди; к то ме, то је ФИЛ-
ХЕ ЛЕ НИ ЗАМ КО ЈИ ОДУ ШЕ ВЉЕ НО ПО РЕ ДИ АН-
ТИЧ КЕ И МО ДЕР НЕ ГР КЕ”.

- Сте ри ја је по ве зи вао бор бе ста рих Гр ка са 
Пер си јан ци ма – и бор бе са вре ме них Гр ка у устан ци-
ма про тив Ту ра ка. Унео је пле ја ду ан тич ких ју на ка 
у срп ску по е зи ју и по ве зао их са срп ским устан ком 
под Ка ра ђор ђем.

- М. Фла шар на во ди ана ли зе Сте ри ји них тек сто-
ва ко је су на чи ни ли ра ни ји књи жев ни ана ли ти ча ри 
и утвр ђу је по ве за ност Сте ри ји ног де ла са Пла у том 
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и Мо ли је ром (Кир Ја ња), са свет ским кла сич ним де-
ли ма.

- Фла шар је от крио Сте ри ји ну пе снич ку ра ди-
о ни цу, ње го ве уз о ре и учи те ље, али је ука зао и на 
ње го ву ори ги нал ност, са мо свој ност и аутен тич ност. 
Ука зао је на чи ње ни цу да је Сте ри ји но де ло фун ди-
ра но на ста рој грч кој и рим ској фи ло зоф ској и естет-
ској ла бо ра то ри ји.

- Же лим да под се тим да је још Јо а ким Ву јић, 
отац српс ког по зо ри шта, у јед ном од сво јих пр вих 
пре во да Фи лан дар и Ири на или Уза луд ни љу бав ни 
труд, ко је је пре вео још 1805. го ди не – бра нио сво је 
„те а тре” и сво је зна ње о те а три ма на во де ћи при лич-
но тач но да они ко ји га кри ти ку ју не зна ју ни „шта 
је исто ри че ска ни ти шта је умет нич ка исти на” – то 
ука зу је на ње го во по зна ва ње Ари сто те ло ве По е ти ке 
у ко јој је та ди ле ма ја сно об ја шње на. То би био пр-
ви слу чај јед ног на шег драм ског пи сца (пре ра ђи ва ча 
и по ср бљи ва ча) ко ји сво је драм ско ства ра ње бра ни 
Ари сто те ло вим уче њем о по зо ри шту, од но сно ње-
го вом По е ти ком. Ве ро ват но је Јо а ким Ву јић на пре-
да ва њи ма у Бра ти сла ви слу шао и ту ма че ње Ари сто-
те ло ве По е ти ке, а мо гао је да га и у ор ги на лу на ђе 
ме ђу књи га ма оно га вре ме на, у би бли о те ци фа кул-
те та или не кој дру гој.

- „Имао је Сте ри ја на уму ви ше од кла си ци стич-
ког по др жа ва ња ка да је пе сме пи са не за збир ку ве зи-
вао те ма ти ком, мо ти ви ком, ме та фо ри ком за ан тич-
ку ре флек сив ну ли ри ку, за ан тич ку исто ри о зо фи ју 
и за ан тич ку мо ра ли сти ку; ка да их је мно гим спо на-
ма спре зао са Хо ра ци је вим сти хо ви ма; ка да је у сам 
врх збир ке унео осам Хо ра ци је вих ода, у соп стве ном 
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пре во ду и пре ра ди; ка да је те оде окру жио сво јим 
нај о бим ни јим и нај зна чај ни јим исто ри о зоф ским 
пе сма ма: пе смом Срп ски на род и ње го ва суд би на и пе-
сма Да вор је на по љу Ко со ву. Јер, Сте ри ја ни је био са мо 
вас пи та ник ла тин ске шко ле у ко јој је упо знао ан тич-
ку књи гу. Сте ри ја је био, до жи вот но, и пре да ни чи-
та лац Хо ра ци ја. Оног рим ског и ан тич ког пе сни ка 
ко ме се све ви ше при бли жа ва мо ка ко нам го ди не 
од ми чу. Обим Сте ри ји не на чи та но сти у ан тич кој 
књи зи био је ве лик. Ба рем ка да је реч о рим ским 
ауто ри ма. Да би смо, исто вре ме ним освр том на Хо-
ра ци је ве ре флек сив не оде и на хо ро ве из Се не ки них 
тра ге ди ја, уочи ли на ко ји је на чин Сте ри ја и ов де, 
у сво јој КО СОВ СКОЈ ТУ ЖБА ЛИ ЦИ ЗА НО ВИО пре-
да ње ан тич ке ли ри ке”. (С. 496-497).

- Пе сма има пре ко три сто ти не сти хо ва, а че тр-
на ест стро фич них це ли на. Пр ва увод на це ли на са чи-
ње на је, ре кло би се, са мо од не по сред них се ћа ња на 
на за до ва ње сред ње ве ков не срп ске др жа ве и на ко сов-
ску ка та стро фу:

Гди је При зрен, слав ни град,
Гди су цар ски дво ри?

Гди Ду ша нов злат ни век,
Што чу де са ство ри?
Све про гу та Ко со во
Оде срп ска сла ва,
Гди су би ли гра до ви

Са да ра сте тра ва. (С. 498)
Свој од нос пре ма Ко со ву, пре ма Ка ра ђор ђу и 

Вас кр су Ср би је по сле Пр вог срп ског устан ка, Сте ри-
ја је би ра ним ре чи ма и сли ка ма опе вао у при год ним 
крат ким драм ским де ли ма Тор же ство Ср би је и Сан 
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Кра ље ви ћа Мар ка, ко ја су из ве де на на сце ни Те а тра 
код Је ле на 1847. го ди не, у ре жи ји и му зич кој прат њи 
Ни ко ле Ст. Ђур ко ви ћа. У ту свр ху је ком по но вао пе-
сму Устај, устај, Ср би не! Устај на оруж је!10 ко ја је са 
сце не ушла у на род и по сле пред ста ве је пе ва на на 
ули ца ма Бе о гра да. Ова ма ла де ла још ни су пот пу ни-
је ана ли зи ра на са књи жев не, фи ло з оф ско-естет ске и 
те а тро ло шке стра не.

- На ши и стра ни исто ри ча ри по зо ри шта уно се 
у сво ја де ла и сту ди је о срп ском по зо ри шту и по себ-
но под вла че зна чај и ве ли чи ну Сте ри ји ног де ла у гра-
ђе њу пр вих про фе си о нал них по зо ри шта у Ср би ји, 
од но сно Бе о гра ду.11 Сте ри ја је су ве ре но ушао у на ше 
и стра не исто ри је као лич ност ко ја је по ста ви ла ка-
мен те ме љац на шем др жав ном, на ци о нал ном, про-
фе си о нал ном и ре пер то ар ском по зо ри шту. Ње го ва 
драм ска де ла су по ста ла део европ ске дра ма тур ги је 
и за у зи ма ју по себ но ме сто у би бли о те ци драм ских 
де ла Евро пе, јер су ства ра на у спед ци фич ним усло-
ви ма ра ђа ња јед не по зо ри шне кул ту ре ко ја се раз ви-
ја ла под ју рис дик ци јом Тур ског цар ства.

- Сте ри ји на де ла су (игра на) пре во ђе на на ви-
ше је зи ка, по себ но у на шој мул ти ет нич кој за јед ни-
ци. Пре ве де на су и игра на на ма ђар ском, сло вач-
ком, ру син ском, ру мун ском, ру ском, сло ве нач ком, 
јер мен ском, тур ском, ал бан ском, ма ке дон ском, а у 
по след ње вре ме, у окви ру ју би ле ја и на фран цу ском 
и ен гле ском.

- Сна гу и ле по ту Сте ри ји них де ла ви ди мо и по 
10  А.Ујес. Ни ко ла Ђур ко вић и срп ска сце на, СА НУ, На уч ни скуп Срп ска му-
зич ка сце на, Збор ник, Му зи ко ло шки ин сти тут, Бе о град, 1995. Стр. 82-103

11  Jo seph Gre gor. Welt geschic hte des The a tres. Wi en 1933; стр. 706, и He inz Kin der-
mann. Euro pa ische The a ter geschic hte V i VI. Wi en.
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про сла ви 200-го ди шњи це ње го вог ро ђе ња. Нара вно 
да не ма је дин стве ног кон цеп та про сла ве, ни ти је дин-
стве ног цен тра, али то је са свим на шки и бал кан ски 
и при род но. Сла ви мо га на ви ше ме ста: нај зна чај ни-
ја про сла ва би ће у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет-
но сти у Бе о гра ду, где ће по чет ком де цем бра 2006. 
би ти одр жан на уч ни скуп о Сте ри ји и ње го вом де-
лу. То је нај ви ши ни во и нај леп ши дар се ни ма Сте-
ри ји ним, јер је био осни вач Уче ног дру штва, пре те-
че СА НУ.

Сла ви се на Сте ри ји ном по зор ју – Ју го сло вен-
ским по зо ри шним игра ма, ка ко се до не дав но зва ла 
ин сти ту ци ја ко ја је би ла и оста ла нај зна чај ни ја ра ди-
о ни ца по зо ри шног ства ра ња у овом де лу све та. У Но-
вом Са ду је ор га ни зо ван на уч ни скуп ме ђу на род ног 
зна ча ја, под на сло вом На ци о нал но и на ци о на ли стич-
ко по зо ри ште. Сла ви се у По зо ри шном му зе ју Ср-
би је у Бе о гра ду (из ло жба, пре да ва ња), и у По зо ри-
шном му зе ју Вој во ди не (из ло жба и др.) и у ње го вом 
Вр шцу, и на мно гим дру гим ме сти ма – Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, чи ји је осни вач.

На Сте ри ји ним де ли ма вас пи та ва ле су се ге не-
ра ци је ре ди те ља, глу ма ца, па и сце но гра фа и ко сти-
мо гра фа. Гле да ју ћи ње го ве ко ме ди је и дру га де ла, 
вас пи та ва ле су се и ге не ра ци је гле да ла ца. Нај ве ћа 
име на на ше ре жи је, као што су Бран ко Га ве ла, Јо сип 
Ку лун џић, Ма та Ми ло ше вић, Ху го Клајн, Јо ван Пут-
ник, Де јан Ми јач, Егон Са вин, од но сно пре ко сто ти-
ну и де сет ре ди те ља, ко ли ко је у свом ма ги стар ском 
ра ду Јо ван Сте ри ја По по вић на срп ској сце ни 1945-1996 
ко је га је од бра ни ла на ФДУ у Бе о гра ду Дра га на Чо-
лић-Би ља нов ски на ве ла, ства ра ли су сво је ре ди тељ-
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ске по е ти ке и из ра жа ва ла сво је ста во ве пре ма Сте ри-
ји и на шем вре ме ну.

Ње го во де ло Ро до љуп ци пред ста вља да нас нај-
зна чај ни ју дра му на шег вре ме на, јер не по гре ши во 
раз от кри ва де струк тив не по сле ди це по ли тич ких 
ма хи на ци ја на мул ти ет нич ким, мул ти кон фе си о нал-
ним и ви ше је зич ким про сто ри ма Вој во ди не (1848-
1849). Тај раз дор ме ђу на ци ја ма и ет нич ким гру па-
ма на на шим про сто ри ма, ак ту е лан је и да нас, за то 
ће мо ово под се ћа ње на Сте ри ју, по зо ри шног ства ра-
о ца, и за вр ши ти тек стом Га ври ло ви ћа, са кра ја Че-
твр тог деј ства:

„Ку да сам ја при стао? Ако с њи ма по ђем, они 
ће ви ка ти да сам ма џа рон; а смем ли опет ов де оста-
ти, где су то ли ко гло би ли и оти ма ли? Бед ни на ро де, 
на ко га ти спа де да се за тво ју сре ћу бри ну! Они ко ји 
су се на твој ра чун обо га ти ли бе же; а шта ће би ти 
с они ма ко ји не мо гу бе жа ти, ко ји су ста ри, сла би 
или бо ле сни, о том се ни ко не бри не. Те шко те би 
на ро де: ти стра даш, а они се ра ду ју; ти про па даш а 
они се бо га те. Но суд би на је на ша од Ко со ва да про-
шлост опла ку је мо. Идем у бе ли свет, да не гле дам 
не сре ћу на ро да; идем да не чу јем ка ко уби це сво га 
ро да, љу ди не ва ља ли, ко ји су пран ге (око ве око вра-
та – прим. А. У.) но си ли, без сва ко га сти да се бе ро до-
љуп ци ма на зи ва ју.”12

Мо жда тре ба, на кра ју, да се под се ти мо да су 
Вр шча ни још 1976. го ди не, при ли ком Сте ри ји ног 
ју би ле ја, кон ста то ва ли: „а као да он (Сте ри ја) ни је 
умро, већ је од оног вре ме на са мо у го сти ма код смр-
ти, јер ње го ва сла ва оста је, ра сте и об на вља се сва ким 
12 Сте ри ја По по вић, Ро до љуп ци, Бе о град 1950. стр. 65-66.
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да ном.13 Вр шча ни му ни су при зна ли смрт. Про та вр-
шач ки ко ји је за бе ле жио дан ка да се Сте ри ја „прет-
ста вио” за пи сао је да је „умро Ћир Ја ња” и та ко га је 
вра тио у ње гов и наш те а тар ап сур да. 

Ко зна, да ни је ово га на шег ду гог стра да ни ја, 
ове на ше ро до љу бач ке пре вр тљи во сти, овог њи хо-
вог „чи сти ли шта” и ових ма лих пред ну кле ар них ра-
то ва – да ли би смо се по но во се ти ли Сте ри је. Ова ко, 
он нам се на мет нуо сво јим ве ли ким исти на ма. Ушао 
је с на ма у еру тран зи ци је, до бро вољ не вој не гло ба-
ли за ци је и „клик” – тех но ло ги је. И да ожи ви, си гур-
но би опет пе вао о про па сти цар ства срп ско га, опет 
би ис пе вао сво ју Ко сов ску ту жба ли цу, сво је Да вор-
је на по љу Ко со ву, или би на пи сао ону исту пе сму 
Срп ски на род и ње го ва суд би на. Мо жда би „зга ђен 
и оја ђен” јед но став но ре као: Сва шта и ко је шта од ни-
шта!

13 Вр шач ка ку ла, спец. До да так 21 бро ју, Бел ча-Та шлић, 1976.
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ДOОСИТЕЈ И ПОЗОРИШТЕ

Ве че рас, под се ти ће мо се на на шег нај ве ћег про-
све ти те ља, Доситеја Об ра до ви ћа ( 1739-1811) ко ме је 
ова 2007. го ди на по све ће на у знак при зна ња за ње гов 
до при нос срп ској про све ти, кул ту ри и Пр вом срп-
ском устан ку под Ка ра ђор ђем.

Ми још увек не зна мо тач но ка да се ро дио, али 
са свим си гур но зна мо да је умро у Бе о гра ду, у осло-
бо ђе ној Ср би ји, у вре ме ка да је по сто ја ла Ка ра ђор ђе-
ва др жа ва,као пр ви Ми ни стар про све те Об но вље не 
Ср би је.

УМРО ЈЕ КАО СЛО БО ДАН ЧО ВЕК.

Овај ве ли ки ро до љуб, зна ти жељ ни пут ник, 
жи вео је и ства рао у бур ном вре ме ну пре и у вре ме 
Фран цу ске ре во лу ци је (1789), у вре ме На по ле о но вих 
ра то ва (1796-1814), и уче ство вао у Пр вом срп ском 
устан ку (1804-1813) као пе сник Срп ске ре во лу ци је, и 
био Ка ра ђор ђев се кре тар и члан Со вје та.

Ис пе вао је ону чу ве ну, бор бе ну и све ча ну пе сму 
ко јом је под сти цао Ср бе у свим кра је ви ма, где год да 
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их има, на бор бу. Ту пе сму и да нас пе ва мо, и, као да 
ће мо је са да че шће пе ва ти „Во ста ни Сер би је. До ста 
си спа ва ла!“.14

Ми га ве че рас при зи ва мо у наш по зо ри шни 
круг, јер је био је дан од ства ра ла ца по зо ри шне кул-
ту ре у Ср ба, је дан од пр вих пре во ди ла ца драм ских 
де ла на срп ски је зик и је дан од пр вих за го вор ни ка 
упо тре бе по зо ри шне умет но сти у про све ћи ва њу 
срп ског на ро да.

До си теј се ба вио те ме љи то и по зо ри штем, ме-
ђу тим, све је то ра дио ве о ма скром но, ско ро не при-
мет но, кри шом. Ни је нам оста вио ни је дан за пис о 
по се ти не ком по зо ри шту, од но сно не кој од пред ста-
ва, па нам је оста вио да од го не та мо шта је где мо гао 
да ви ди. Са мо је за бе ле жио да му је Беч био нај бли-
жи по мно го че му:“ Ре дут беч ки, ко ји је огла шен на 
све ту, ко ме ди је, опе ре та ли јан ске, му зи ке, цар ске 
би бли о те ке, све оне ве се ле и по ле зне за ба ве и на сла-
жде ни ја мо гао сам ужи ва ти и ужи вао сам ка ко год 
је дан од ве ли ке го спо де.“.15

Са свим је си гур но да је До си теј мо гао да гле-
да по зо ри шне пред ста ве у мно гим ме сти ма где је 
жи вео, шко ло вао се и ра дио. Мо гао је то још у Те-
ми шва ру, где су, у то вре ме , ка да је он у ње му био, 
при ка зи ва ли по зо ри шне пред ста ве на не мач ком је-
14  До си теј Об ра до вић је у Тр сту 1804. го ди не, ис пе вао пе сму у част Пр вог срп-
ског устан ка „На ин сур рек ци ју Сер би а нов“,по зна ти ју као „Во ста ни Сер би-
је“,

15  Јо ван Скер лић.До си теј Об ра до вић.Иза бра на де ла.По ли ти ка и На род на књи-
га. Бе о град, 2005. Стр.169.
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зику1 у Ма ги стра ту срп ском2 за тим у Бра ти сла ви,3 
у Ве не ци ји,4 Тр сту5 а по себ но у Ха леу,6 где је ски нуо 
ман ти ју , или ка ко он за пи су је:“ Ов де се пре о бу чем у 
свет ске гре шне ха љи не, као и оста ли љу ди че ло ве ско-
га чи на, дам се за пи са ти у ка та лог уни вер си те та и 
по ђем слу ша ти фи ло со фи ју, есте ти ку и на ту рал ну 
те о ло ги ју у слав њеј ше га у Гер ма ни ји фи ло со фа, про-
фе со ра Ебер хар да „.7 Са свим си гур но је по зо ри шне 
пред ста ве мо гао да гле да у Лај пци гу, јед ном од нај-
по зо ри шни јих гра до ва Не мач ке,8 у ко ме ће ве ли ки 
Ле синг за по че ти сво је те а тар ско шко ло ва ње,9 а наш 
Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, бо рац Пр вог и Дру-
гог срп ског устан ка , штам па ти сво ја де ла и ство ри-
ти по знан ства са по зо ри шним љу ди ма Лај пци га.10

Свој вла сти ти Двор ски те а тар је имао и ге не рал 
Зо рић ко ји је по звао До си те ја да код ње га бу де про-
1   М. Ј. Розл. Шиц (Rosl Schutz. Die Geschic hte des Te me swa rer de utschen The a-

ters im 18. und 19. Ja hr hun dert. Wi en,l944. Di ser ta cĳ  a,Beč ki Uni ver zi tet.Str. 8.)
2  Згра да Срп ског ма ги стра та слу жи ла је од 1750. го ди не за по зо ри шне пред-
ста ве, све до из град ње Град ског по зо ри шта ко је је но си ло име ца ра Фра ње 
Јо си фа,1875. го ди не.

3  Бра ти сла ва је ра но до би ла по зо ри шну згра ду, јер је ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја 
на реди ла из град њу и кон тро ли са ла је све до отва ра ња,1778.

4 По зо ри шта у Ве не ци ји би ла су из гра ђе на још у 17. ве ку.
5  До си теј је мо гао да гле да „те а тре“ у Тр сту у Ста ром и Но вом по зо ри шту по-
сле 18о1. го ди не,ка да је и Јо а ким Ву јић жи вео и ства рао у Тр сту.

6  У Ха леу (Hal le) је по сто јао те а тар ски жи вот у вре ме До си те је вог бо рав ка.
7  Ј. Скер лић. На ве де но де ло. Стр.186-187.
8  Лај пциг је био је дан од нај зна чај ни јих кул тур них и по зо ри шних цен та ра. У 
ње му је за по че ла сво је ства ра ње и чу ве на ди рек тор ка пр ве не мач ке Про фе-
си о нал не дру жи не, Ка ро ли на Ној бер (Ca ro li ne Ne u ber), као и сам Ле синг 
ко ји је био ан га жо ван код ње као дра ма тург и пре во ди лац. Ви де ти. He inz 
Kin der mann. The a ter geschic hte der Go et he ze it.Wi en, 1948.)

9  H.Kin der mann. The a ter-Geschic hte Euro pas.IV, Sal zburg.1962. Str. 512.
10  Ka ro li ne Ba u er.Ko mo di an ten-Fa hr ten. Erin ne run gen und Stu dien. Ber lin,1875. 

Str. 256-258.
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фе сор и да штам па сво ја де ла у штам па ри ји ко ју ће 
спе ци јал но ку пи ти за ту свр ху. Зо рић је на свом има-
њу у Шкло ву имао и Глу мач ку шко лу и све дру ге 
по год но сти, јер је по ду же био ми ље ник Ка та ри не Ве-
ли ке па је до био ве ли ка има ња на ужи ва ње. До си теј 
је био код ње га у Шкло ву и че као је шест ме се ци да 
до ђе штам па ри ја, па ка да се то ни је де си ло, вра тио 
се у Лај пциг и на ста вио да штам па сво ја де ла. До си-
теј је и код Зо ри ћа мо гао да гле да ра зна „по зор ја“ и 
те а тре.

До си теј је жи вео упра во у вре ме ну ка да је те а-
тар као умет нич ка ди сци пли на и ин сти ту ци ја „од 
по себ ног ин те ре са за дру штво“ по стао бри га нај-
ви ших сло је ва дру штва и ка да је по че ло осни ва ње 
на ци о нал них те а та ра. До си те јев узор је био нај зна-
чај ни ји про све ти тељ не мач ког на ро да Г.Е. Ле синг,11 
ко ји је био и осни вач и умет нич ки ру ко во ди лац пр-
вог На ци о нал ног те а тра на не мач ком је зи ку у Хам-
бур гу 1767. го ди не. Слу чај је хтео да је ве ли ки Ле синг 
1775. го ди не до шао у Беч на по зив ца ри це Ма ри је 
Те ре зи је и ње ног си на, су вла да ра, ца ра Јо си па дру-
гог, ра ди осни ва ња Цар ског и кра љев ског двор ског 
те а тра, Бург те а тра у Бе чу, и да је наш До си теј мо гао 
да ви ди и чу је све што се та да до га ђа ло. Он је био 
у цен тру у ко ме се ства рао нај ве ћи и нај зна чај ни ји 
те а тар не мач ког го вор ног је зи ка-Бург те а тар, ко ји ће 
пре суд но ути ца ти на осни ва ње мно гих на ци о нал-
11  Gott  hold Ep hra im Les sing ( l728-1781), нај ве ћи не мач ки про све ти тељ. Осни-
вач пр вог не мач ког На ци о нал ног по зо ри шта у Хам бур гу 1767. го ди не и пи-
сац чу ве не „Хам бур шке дра ма тур ги је“.
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них те а та ра у Евро пи, по себ но на на ше.12 Мо жда је 
био и на не кој од пред ста ва у част Ле син го ву.13 У сва-
ком слу ча ју он је био у нај ве ћем те а тар ском цен тру 
ца ре ви не у ко јој је жи вео. Ве ро ват но се ту и од лу чио 
да пре ве де јед но од мла де нач ких де ла Ле син го вих 
„Да мон или ти Истин ско при ја тељ ство“.14 Пре вод 
са по себ ним Пред го во ром штам пао је тек 1793. го-
ди не.15 На ши књи жев ни кри ти ча ри и исто ри ча ри, 
као и не ки те а тро гра фи, прет по ста вља ју да је До си-
теј пре вео ово мла де нач ко де ло „за чи та ње“ а не и за 
при ка зи ва ње. По зна ти пи сац „Исто ри је срп ског на-
род ног по зо ри шта“ Ми хо вил То мандл о то ме пи ше 
сле де ће: “Због то га До си теј и узи ма Ле син гов Да мон 
да по ка же ка ко кроз по зо ри шни ко мад мо гу да се ис-
так ну чо веч је вр ли не, а ујед но да сво јим пре во дом 
при ка же срп ским чи та о ци ма леп при мер пра вог 
при ја тељ ства“.16 Про фе сор Ва со Ми лин че вић ка же: 
“До си теј је дао и не по сре дан до при нос на шој драм-
ској књи жев но сти пре во дом Ле син го ве јед но чин ке 
Да мон. Ис ти чу ћи да се ту иза игре и ша ле скри ва-
ју „пре кра сне и пре ви со ке на у ке“, ко је су, по ње му, 
„нај ва жни ја ствар у сва ком књи жев ном де лу”.17 Бо-
12  Алојз Ујес. Не мач ка драм ска де ла на ре пер то а ру На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду 1868-1993. Збор ник СА НУ,1995.

13  H.Kin der mann.Knj.V,str. 80-95.
14   G. E. Les sing. „Da mon oder Die wa hre Fre undschaft “,1747.
15  До си теј Об ра до вић.“Да мон или ти Истин ско при ја тељ ство у ис ку ше ни ју љу-
бо ви.“ (У „Со бра ни ју ра зних нра во у чи тел них ве шчеј“, Беч,1793. ).

16  Ми хо вил То мандл. „Срп ско по зо ри ште у Вој во ди ни“ Књ. пр ва,Но ви Сад 
1953. Ма ти ца срп ска.Стр. 26.

17  Ва со Ми лин че вић.“Срп ска дра ма до Ну ши ћа „.Бе о град,1985. Стр.42.
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жи дар Ко ва чек18 ци ти ра ју ћи чу ве но ме сто у ко ме 
До си теј го во ри „. мо гао сам ужи ва ти и ужи вао сам 
ка ко год је дан од ве ли ке го спо де“, за кљу чу је: “Ово 
је, чи ни ми се, кључ но ме сто за ту ма че ње за што До-
си теј има та ко ма ло ства ра лач ког ин те ре со ва ња за 
по зо ри ште. А драм ске пред ста ве ко је је гле дао ни-
су му мо гле да ти ама баш ни ка квог под стре ка да их 
пре не се у на шу кул ту ру.“ На жа лост, Ко ва чек не на-
во ди ко је је драм ске пред ста ве мо гао да ви ди, а ни 
ко је је ви део До си теј, иако се ово пр во мо же ла ко 
кон ста то ва ти. По себ но је не тач но све оно што је иза 
то га на вео о ре пер то а ри ма беч ких по зо ри шта у вре-
ме До си те је вог бо рав ка у Бе чу.

На кра ју, Ко ва чек твр ди:“ Пре во де ћи дра му 
(Да мон.), До си теј сва ка ко ни је ми слио на ње но из-
во ђе ње, већ на чи та ње.“ На стра ни 18. сво га члан ка 
аутор твр ди:“ У вре ме ка да је пре вод Да мо на на стао, 
ни је био игран, ко ли ко се да нас зна.“На жа лост, зна 
се да је игран у по зо ри шној дру жи ни Ка ро ли не Ној-
бер, у ко јој је мла ди Ле синг учио сво ју „те а тар ску 
шко лу“, и био пре во ди лац, дра ма тург и пер спек тив-
ни пи сац.19 „Да мон „ је игран и у чу ве ној Ек хо фо вој 
Ака де ми ји за глу му.20 Ле синг је био ра сни драм ски 
пи сац и мо жда се не ко ме учи ни ло да је пи сао и за 
чи та ње, мо жда, али ве ро ват но не са мо за чи та ње, 
већ пре све га за игра ње, за сцен ско ту ма че ње.
18  Бо жи дар Ко ва чек. „Та ли ја и Клио.“Пр ва књи га,“До си те је ви по зо ри шни 
тра го ви“.Ма ти ца срп ска и Ака де ми ја умет но сти,Но ви Сад,1991.Стр.5-29 
(1989).

19  Х. Кин дер ман,књи га 4. стр. 506-513.
20   Исти, на ве де но де ло,стр. 512.
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До си теј је, ве ро ват но, имао ви ше сво јих раз ло-
га због ко јих је пре вео „Да мо на“ а не не ко дру го Ле-
син го во де ло. Ме ђу тим, те шко је по ве ро ва ти да га 
је пре вео „за чи та ње“, јер је уз де ло на пи сао и из у-
зет но зна ча јан Пред го вор, ко ји пред ста вља је дан од 
пр вих те о риј ских ста во ва и об ја шње ња о функ ци ји 
и сми слу по зо ри шта у срп ском дру штву то га вре ме-
на. С об зи ром да је реч о крат ком и ја сном тек сту, 
ми ће мо га це ло га пре не ти ка ко би чи та о ци има ли 
при ли ке да се опре де ле за јед но од ту ма че ња :

ГЛА ВА ДВА ДЕ СЕТ ФТО РА

„О Ко ме ди ји

Не ка се да де у овој 
књи жи ци ме сто и јед ној 
слав но га Го спо ди на Лес син-
га Ко ме ди ји. Ко ме ди ја је 
јед на игра ко ја представља 
не што уве се ли тел но и 
ша љи во, у ко ју не у ла зи 
ни ка кво же сто ко и свир је-
по при – кљу че ни је; и гди 
при кон цу, на мје ре ни је 
начал но га игре ли ца всег да 
бла го по спје шно из ла зи и 
бла го по луч но се са вр ша ва. 
При пер вом по гле ду да кле, Лес ин г
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Ко ме ди ја се не чи ни ни шта дру го, не го ве се ло и ша љи во 
вре мена про ба вље ни је: но от мјен ни и об шче поле зни на 
све ту љу ди зна ли су се и с овом при ли ком пол зо ва ти, и 
да ли су чело ве че ском ро ду у игри и у ша ли пре красне и 
пре ви со ке на у ке. Ово ће се за све дочи ти у сље ду ју ћој ви-
ше спо ме ну то га без смерт не па ме ти му жа Ко ме ди ји. 
Љу де разве се ља ва ти, и њи ма чрез игру и ша лу к все ви-
со чај шеј и пре кра сњеј шеј до бро дјете ли на ста вље ни је да-
ва ти и пут по ка зива ти, и та ко вим сред ством њи о во 
со вершен ство и бла го по лу чи је при у зро ко ва ти, од ово га 
бољ ше учи нит им се не мо же.„21

До си теј, први у на шој на у ци о по зо ри шту, да-
је сво је ви ђе ње ми си је и функ ци је по зо ри шта у дру-
штву, од но сно срп ском дру штву, осла ња ју ћи се на 
Ле син го ве ста во ве.

И Ле синг и До си теј су би ли ду бо ко при вр же ни 
ан тич ким узо ри ма, па и у овом ма лом трак та ту о по-
зо ри шту и ње го вој ко ри сти за чо ве ка, на слу ћу је мо 
да ле ке од је ке Ари стоте ло ве, од но сно ан тич ке те о ри-
је по зо ри шта.22

Ема ну и ло Јан ко вић,23 пр ви пре во ди лац драм-
21.  До си теј Об ра до вић, О Ко ме ди ји ( пред го вор Да мо ну ).
22  Г.Е.Ле синг.Хам бур шка дра ма тур ги ја.-Пи сац у не ко ли ко на ста ва ка,пи са ма, 
ко мен та ри ше Ари сто те ло ва пра ви ла и кри тич ки се освр ће на та да шња 
фран цу ска и не мач ка ту ма че ња де фи ни ци је тра ге ди је и сми сла ка тар зе.-
До си теј је у сво јим бе ле шка ма оста вљао тра го ве по зна ва ња ан тич ког по зо-
ри шта (ауто ре, де ла и др).

23  Ема ну и ло Јан ко вић, наш пр ви пре во ди лац драм ских де ла и по ср бљи вач, 
пре вео је три драм ска де ла,Гол до ни је ве „Тер гов це“ (1787); од Ј.Ј. Ен ге ла 
„Бла го род ног си на“, 1789. го ди не и од Фран ца Кса ве ра Штар ка „ Зао отац 
и не ва љао син или Ро ди те љи, учи те ва шу де цу по зна ва ти“, та ко ђе 1789. го-
ди не.
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ских де ла на срп ски 
на род ни је зик24 и До-
си теј Об ра до вић са 
пре во дом Ле син го вог 
драм ског де ла „Да-
мон или ти Исти ни то 
при ја тељ ство“ ства ра-
ли су пр ву би бли о те-
ку драм ских де ла на 
срп ском народ ном 
је зи ку, ко ја је пред-
ста вља ла но ву ори јен-
та ци ју ка европ ским 
ис ку стви ма.

На тој осно ви 
ће на ста ви ти свој рад 
и „отац срп ског по зо-
ри шта“ Јо а ким Ву јић 26-a и наш нај ве ћи драм ски пи-
сац и ства ра лац кул тур ног и по зо ри шног си сте ма 
Об но вље не Ср би је под обе ди на сти је Јо ван Сте ри ја 
По по вић.25

Тре ба под ву ћи чи ње ни цу да је До си теј про вео 
у Бе чу ви ше од два де сет го ди на и то у вре ме вла да ви-
не Јо си па Дру гог, или ка ко се тај пе ри од че шће на-

24  Иако је До си теј пре вео са мо јед но де ло, ње гов до при нос је зна ча јан.

26-a   А. Ујес, “Пр ва школ ска по зо ри шна пред ста ва на срп ском је зи ку у Вр шцу 
1793.“ са исто и ме ном из ло жбом у Град ском му зе ју у Вр шцу, 2004. го ди не, 
са сту ди јом.

25   Пре во ди и по ср бе Е.Јан ко ви ћа, Д.Об ра до ви ћа, Ј.Ву ји ћа и пре во ди и ори ги-
нал на де ла Ј.Сте ри је По по ви ћа пред ста вља ће зна чај ну и ве ли ку би бли о те-
ку драм ских де ла на ко ји ма ће се из гра ђи ва ти по зо ри шни си стем бу ду ћих 
На ци о нал них те а та ра у Бе о гра ду (Те а тра на ђу мру ку 1841-1842; и Те а тра 
код Је ле на 1847-1848), и Но вом Са ду (Срп ско на род но по зо ри ште,1861.го-
ди не).

До си теј Об ра до вић
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зи ва, у вре ме јо зе фи ни зма. Јо сип Дру ги је био цар-
про све ти тељ, ко ји је ре а ли зо вао зна чај ну ре фор му 
Аустриј ског цар ства,26 а по себ но је по знат по то ме 
што је у Бе чу осно вао Цар ско Кра љев ски и Двор ски-
Бург те а тар,27 тај узор ни на ци о нал ни те а тар, чи ји је 
циљ био да, по ред оста лог, раз ви ја не мач ки књи жев-
ни је зик, драм ску књи жев ност и по зо ри шну умет-
ност на не мач ком је зи ку. Бург те а тар је био осно ван 
и са ја сном на ме ром да по ти сне фран цу ско по зо ри-
ште, а по себ но фран цу ске ба лет ске ан сам бле.28 Ове 
ре фор ме по зо ри шног си сте ма сва ка ко је пра тио и 
До си теј, а ка да је Јо сип Дру ги , од но сно ге не рал Ла у-
дон у ње го во име за у зео Бе о град, До си теј је на пи сао 
пе сму „Пје сна на взја ти је Бе о гра да“.29 Под се ти ће мо 
се да је мла ди цар Јо сип Дру ги, још док је вр шио 
оп са ду Бе о гра да ( 1789 ), ста но вао ов де у Зе му ну код 
бо га те по ро ди це Ка ра ма та, ода кле је слао у Беч пи-
сма, ко ји ма је ко ор ди ни рао рад на отва ра њу ве ли ке 
Беч ке опе ре.30 До си теј је мо гао да пра ти осни ва ње 
на ци о нал них те а та ра у Хам бур гу (Ле синг, 1767.), у 
Бе чу ( 1776), у Ман хај му (1777.), у Вај ма ру (Ге те, 1791) 
и дру гим ме сти ма Не мач ке и Аустриј ског цар ства, а 
по себ но у Лај пци гу, - па је ње гов пре вод Ле син го вог 
де ла „Да мон“ за јед но са Пред го во ром о ко ме ди ји и 
по зо ри шту ко је би тре ба ло раз ви ја ти и у Ср ба, ло-
26  Де јан Ме да ко вић. „Јо сиф Дру ги и Ср би“. Бе о град, 2006.
27 Х. Кин дер ман.Књ. 5, стр. 7-127.
28  Franz Ha da mowsky. Die Jo se fi  nische The a ter re form und das Spi e lja hr 1776/77 

des Bur gthe a ters. Wi en, 1978.
29  До си теј Об ра до вић. „Пје сна на взја ти је Бе о гра да“. Беч, 1789.
30  Payer von Thurn. „Josеph II als The a ter di rek tor.“ Wi en,1920.
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гич на по сле ди ца пра ће ња да те де лат но сти у Евро пи 
и же ља да се сли чан ин стру мент про све ти тељ ства 
пре са ди и код нас.

Бо га ти Ср би из Тр ста по зва ли су До си те ја 1802. 
го ди не, да до ђе и жи ви са њи ма и да учи њих и њи-
хо ву де цу. Он се ода звао и већ те го ди не31 је био у 
Тр сту, ме ђу сво ји ма. Од мах је за по чео да пла ни ра 
ка ко ће уна пре ди ти про све ту у Ср би ји,а ка да је бук-
нуо Пр ви срп ски уста на ка под Ка ра ђор ђем 1804. го-
ди не, До си теј је схва тио уста нак као бо гом да ни чин 
ко ме ће по све ти ти оста так сво га жи во та. Чим је уста-
нак по чео До си теј је на пи сао сво ју пе сму, у ства ри 
хим ну устан ку „Во ста ни Сер би је!.“, и за по чео при ку-
пља ње но ва ца за по моћ уста ни ци ма и Ка ра ђор ђу.32

Већ 1806. го ди не је био ов де у Зе му ну, где је че-
као да до би је до зво лу за пре ла з у уста нич ку Ср би ју. 
Са со бом је носио и сво ју бо га ту би бли о те ку али ће 
све га по ло ви ну мо ћи да пре не се у Ср би ју. Тек 1807. 
до би ће до зво лу за пре ла зак у Ка ра ђорђе ву Ср би ју.

Већ сле де ће 1808. го ди не осни ва Ве ли ку шко лу 
у Бе о гра ду, по ста је ди рек тор свих срп ских шко ла. 
Вас пи тач је Ка ра ђор ђе вог си на Алек сан дра, а 1810, 
осни ва Бо го сло ви ју,та ко ђе у Бе о гра ду, и за упра ви-
те ља по ста вља Зе мун ца, при ја те ља из Тр ста и пре-
во ди о ца драм ских де ла Ви ћен ти ја Ра ки ћа.33 Тре ба с 
ду жном па жњом про у чи ти и чи ње ни цу да су Ема ну-
и ло Јан ко вић, До си теј Об ра до вић, Јо а ким Ву јић и 

31 Ј.Скер лић, на ве де но де ло, стр. 8.
32   До си теј је у Тр сту спе вао пе сму Срп ској ре во лу ци ји „На ин сур рек ци ју Сер-
би а нов“, она је и да нас ак ту ел на и че сто се пе ва.

33 Ј.Скер лић, на ве де но де ло, стр. 8.
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Ви ћен ти је Ра кић би ли ан га жо ва ни у ства ра њу срп-
ске по зо ри шне кул ту ре, од но сно су тра шњег На ци о-
нал ног по зо ри шта као про све ти тељ ског и на ци о нал-
но-кул тур ног ин сти ту та Об но вље не Ср би је.

1810. го ди не До си теј ће по ста ти члан Пра ви-
тељ ству ју шчег со вје та.

1811. го ди не, До си теј ће по ста ти ПР ВИ ПО ПЕ-
ЧИ ТЕЉ ПРО СВЕ ШЧЕ НИ ЈА, пр ви МИ НИ СТАР 
ПРО СВЕ ТЕ КА РА ЂОР ЂЕ ВЕ СР БИ ЈЕ.

Не у мор но ра ди на оса мо ста ље њу Ср би је као 
по себ не и не за ви сне др жа ве. Као СА МО СТАЛ НЕ 
НА ЦИ О НАЛ НЕ ДР ЖА ВЕ. Због тог ње го вог срп-
ског ро до љу бља аустриј ске вој не вла сти до би ја ју на-
ред бу да га уби ју чим пре ђе гра ни цу, од но сно чим 
сту пи на те ри то ри ју Аустриј ског цар ства.34 До си теј, 
про све ти тељ, учи тељ, књи жев ник, но си лац иде је за 
са мо стал ну срп ску др жа ву и ми ни стар за про све ту 
Ка ра ђор ђе ве Ср би је, био је про гла шен из у зет но опа-
сном осо бом за Аустриј ско цар ство па је по стао глав-
ни циљ, од но сно глав на ме та њи хо ве по гра нич не по-
ли ци је.

Чуд ни су пу те ви До си те је ви, од вер ског фа на-
ти ка и ка лу ђе ра до ве чи тог сту ден та и ра до зна лог 
пут ни ка, сту ден та у Ха леу35 и Лај пци гу,36 до по ли-
гло те ко ји је на у чио ста ро грч ки, ла тин ски, ита ли јан-
ски, но во грч ки, фран цу ски, не мач ки и ен гле ски, а 
спо ра зу ме вао се и на дру гим је зи ци ма, чак и на ал-
34.  Акт о на ре ђе њу да До си теј бу де уби јен ако пре ђе гра ни цу Аустриј ског цар-
ства, об ја вио је Алек са Ивић у се ри ји књи га ис пи са из Беч ких ар хи ва.

35  Ј.Скер лић, на ве де но де ло, стр.8. (Ха ле, 1782).
36 Исти,исто,стр.8 (Лај пциг, 1783.).
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бан ском.37 Ње гов пре вод Ле син го вог „Да мо на“ ни је 
слу ча јан из бор. Он је ду хов но при па дао на пред ним 
европ ским про све ти те љи ма, мо жда нај ви ше Ле син-
гу, јер он ни је са мо пре вео ње го во де ло, већ и ба сне, 
а и Ле синг је био пр во сту дент те о ло ги је, по оче вој 
же љи, па је ски нуо ман ти ју, ушао у свет те а тра и на-
ста вио да сту ди ра ме ди ци ну.38

До си теј  је ви со ко це нио Ле син га, ка ко га он на зи-
ва „остро ум ног и пре му дрог Ле син га“, а дру гом при-
ли ком „про све ште не Гер ма ни је ве ли ког про све ти те-
ља“, и ставља га на по ре до са Со кра том и Хри стом. 
До си теј чи та Хри сти ја на Вол фа, глав ног не мач ког 
фи ло зо фа из пр ве по ло ви не XVI II ве ка, при ја те ља 
и са ве то дав ца Пе тра Ве ли ког, ца ра Ру си је.39 Са фран-
цу ског је зи ка пре во ди Мар мон те ло ву „Аде ла и ду па-
стир ку ал пи ску“,40 ко ју ће Ата на си је Ни ко лић, је дан 
од осни ва ча „Те а тра на ђу мру ку“ у Бе о гра ду ( 1841-
1842) дра ма ти зо ва ти и са пред ста вом, са пе сма ма, 
по ста ће зна чај на по зо ри шна тво ре ви на.41 До си теј 
хва ли и че сто на во ди Ле са жа и Мо ли је ра и ње го ве 
„остро ум не и бла го на рав не ко ме ди је.“42

До си те јев пре вод Ле син го вог „Да мо на“ игран 
је већ 10. апри ла 1869. го ди не, у пр вој се зо ни На род-
ног по зо ри шта у Бе о гра ду под на сло вом „Да мон 
или Исти ни то при ја тељ ство“, ко ме ди ја у јед ном чи-
37 Исти,исто,стр.7.
38  Г.Е.Ле синг ко нач но за вр ша ва сту ди је и до би ја ти ту лу „ма ги стра фи ло зо фи-
је“ на Уни вер зи те ту у Ви тен бер гу (Witt  en berg), кра јем 1751. го ди не. U Er la u te-
run gen zur klas sischen de utschen Li te ra tur.Aufk la rung. Ber lin,1966. S.397.

39  Ј.Скер лић,на ве де но де ло,стр.15.
40  Са ва Шу ма ре вић.“Исто ри ја по зо ри шта у Ср ба“,Бе о град,1939.стр.
41  Б.Ко ва чек . До си те је ви по зо ри шни тра го ви. Стр. 19-20.
42 Ј.Скер лић,на ве де но де ло, стр. 16.
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ну, али у „пре ра ди“ Јо ва на Ђор ђе ви ћа та да шњег 
управ ни ка но во о сно ва ног На ци о нал ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду.43 Ре ди тељ је био Ла за По по вић, ко ји је 
по ста вио је да на ест де ла на сце ни На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду. Де ло је игра но са јед ним ма њим де-
лом „Пр ви са ста нак“, при ли ком пре ми је ре, ка ко би 
се по пу ни ло це ло ве че. Ре при за је би ла 19. ја ну а ра 
1873, опет са ма њим де лом „Кр ште но пи смо“.44

До си те јев жи вот и рад су за ин те ре со ва ли један 
број на ших драм ских пи са ца.

Та ко је наш по зна ти ко ме ди о граф Ко ста Триф-
ко вић (1843-1875) на пи сао при год но драм ско де ло 
на сло вив ши га „Мла дост До си те ја Об ра до ви ћа“, 
сли ка из жи во та у пет чи но ва с пе сма ма. Ре ди тељ 
је био Ми лош Цве тић, а пре ми је ра је одр жа на у 
На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду 11. ок то бра 1874. 
го ди не. Де ло је на пи са но 1871. го ди не. Му зи ку је 
ком по но вао Да во рин Јен ко. Пред ста ва је при ка за на 
не ко ли ко пу та,45 а при ка за на је и 27. ма ја 1914. го ди-
не по во дом от кри ва ња спо ме ни ка До си те ју.

Игра но је у ви ше пре ра да и са ви ше по де ла глу-
мач ких уло га.

За са да зна мо да је 1859. го ди не Сте фан По по-
вић на пи сао драм ско де ло „Смрт ца ра Ни ко ле“. У 
тре ћем чи ну се одр жа ва „са бор ду хо ва“ на не бу. Ту 
43  Са ва Цвет ко вић. „Ре пер то ар На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 1868-.1965.“ 
Му зеј по зо ри шне умет но сти,Бе о град,1966,стр.38,кат.бр. 549.

44  Жи во јин Пе тро вић.“Ре пер то ар На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 1868-1914.“ 
Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, Бе о град, 1993. Стр.66-67,кат.бр.54.

45  Ду шан Ми ха и ло вић.“Још шест дра ма о Ка ра ђор ђу“. По зо ри ште,лист Срп-
ског на род ног по зо ри шта.Но ви Сад 24.јун 1975.Стр.16.
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се на лазе и ру ски цар Пе тар Пр ви и ца ри ца Ка та ри-
на Ве ли ка, за тим кра ље ви пољ ски, че шки, бу гар ски, 
за тим ру ски пе сни ци Ка рам зин и Пу шкин, а од на-
ших цар Ду шан, Ми лош Оби лић, Хај дук Вељ ко, Пе-
тар Пе тро вић Ње гош, Ра јић, ДО СИ ТЕЈ, Му шиц ки 
и Ка рађор ђе. Ни смо на и шли на по дат ке да је де ло 
игра но.46

По зна то нам је још јед но де ло где се при ка зу-
је и До си теј. На пи сао га је Ан дра Гаври ло вић под 
на сло вом „До си ти је у Бе о гра ду“, драм ска сли ка у 
јед ном чи ну. Аутор је пе сник, драм ски пи сац и исто-
ри чар књи жев но сти (Сви лај нац 1864-1929. Бе о град).
Де ло при ка зу је до ла зак До си те ја у Бе о град из Зе му-
на. На сце ни је Ка ра ђор ђе са кне же ви ма, ме ђу тим, 
Вожд не из го ва ра ни јед ну реч, са мо пре ла зи пре ко 
по зор ни це и от по здра вља на ро ду, и го ло глав до че-
ку је До си те ја у бе о град ском при ста ни шту, љу би се с 
њим. На род кли че, пу ца ју то по ви а бе о град ски ђа ци 
основ не шко ле под вођством учи те ља Сте ве пе ва ју 
до бро до шли цу. До си теј љу би зе мљу и ста вља гру-
мен у не дра. До си теј се љу би са учи те љем, љу би га у 
че ло. Бо га ти тр го вац Ко ле ви ди ка ко Вожд го ло глав 
сто ји пред До си те јем, а овај се љу би и са учи те љем, 
па се он да од лу чи и при ста је да да сво ју кћер ку Сми-
љу учи тељу за же ну.47

Тек у најновије доба драмски писци баве се 
Доситејем; тако се Доситеј појављује као главна 
личност у ТВ драми у два дела „Јастук гроба 
46 Исти,исто.
47 Ј.Скер лић,на ве де но де ло,стр.33.
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мог” Слободана Стојановића, а појављује се и 
у неколико епизода ТВ серије „Вук Караџић” 
Милована Витезовића. Миодраг Матицки написао 
је монодраму „Сапутник” у којој описује Доситејев 
живот, док Јован Радуловић у драми „Учитељ 
Доситеј” говори о Доситејевом боравку у Далмацији. 
Најзад, у драми Милана Ђоковића „Вожд и 
дипломатија” Доситеј је једна од главних личности.

Уме сто за кључ ка же ли мо да на по ме не мо да је 
До си теј дао зна ча јан до при нос на шем по зо ри шту, 
са мом чи ње ни цом што се за ла гао за ње го во уво ђе-
ње у срп ски кул тур ни си стем и што је на пи сао је дан 
од пр вих трак та та о сми слу и зна ча ју по зо ри шног 
ства ра ња и што је ути цао на Ема ну и ла Јан ко ви ћа да 
се опре де ли за европ ску ва ри јан ту на род ног и на ци-
о нал ног по зо ри шта у ко ме ће се го во ри ти чи стим 
срп ским на род ним је зи ком.

На кра ју ће мо да на гла си мо да је „За сво је су-
вре ме ни ке” и не по сред не след бе ни ке био ве ли ки 
чо век. Па вле Со ла рић га је на зи вао „серб ским Со-
кра том“ и „чре зви чај ним Сер би ном“; „ пре слав ни 
пер во про све ти тељ сла ве но-серб ска го ро да на ше га“, 
ве ли Гли го ри је Тр ла јић;“ сре бро вла си ми ли Об ра-
до вић“, пи ше Лу ки јан Му шиц ки; „ве ли ки До си теј“, 
на зи ва га Ми ха и ло Вит ко вић; „бла же ни ста рац“, 
ве ли Си ма Ми лу ти но вић, а Јо ван Сте ри ја По по вић 
на зи ва га „пре слав ним.“48 До си теј Об ра до вић, наш 
нај ве ћи про све ти тељ, био је скро ман и бла го сло вен 
чо век и ства ра лац и не по ште дан бо рац про тив сва ке 
48 Ј. Скер лић, на ве де но де ло, стр. 224.
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вр сте по ро бља ва ња чо ве ка. У Од го во ру Чест ном оцу 
и бра ту Се ра фи му он за пи су је: „Ле жи и ле жа ти ће 
до ве ка у роп ству је дан на род ко је га ср це не зна шта 
је НА ЦИ О НАЛ НИ ПО НОС!” (Скер лић,стр.224) 

Тек 2004. го ди не осно ва ли смо „До си те је ву 
задужбину“, мо жда ма ло ка сни мо, али ве ру јем да 
ће мо и са њом мо ћи да ор га ни зу је мо све о бу хват ни је 
и ду го роч ни је из у ча ва ње лич но сти и де ла До си те ја 
Об ра до ви ћа, па и ње гов до при нос по зо ри шној кул-
ту ри у Ср ба.
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СА ВРЕ МЕ НА ЗЕ МУН СКА ДРА МА ТУР ШКА 
РА ДИ О НИ ЦА

Ве че рас, пре по чет ка Фе сти ва ла, скре ну ће мо 
вам па жњу на је дан од фе но ме на зе мун ске по зо ри-
шне кул ту ре, на услов но на зва ну „са вре ме ну зе мун-
ску дра ма тур шку ра ди о ни цу”. Она је део ве ли ке „бе-
о град ске по зо ри шне ла бо ра то ри је” ко ја је стварaна 
пу них ше зде се так го ди на и да нас пред ста вља зна ча-
јан европ ски и нај зна чај нији балкански „Werk statt ” 
по твр ђу ју ћи чи ње ни цу да је Бе о град у по след њих 
три де се так го ди на по стао по зна ти те а тро по лис.

Ни је реч о одва ја њу зе мун ске по зо ри шне кул ту-
ре од Бе о гра да, ма да по сто је еле мен ти по зо ри шне 
ба шти не Зе му на ко ји га чи не спе ци фич ном те а тар-
ском оазом у овом де лу Евро пе у XVI II и XIX ве ку, 
о че му смо пи са ли, у на став ци ма, у овом све ча ном 
Ка та ло гу Фе сти ва ла у по след њих пет го ди на49 – већ 
је реч о на стан ку Бе о град ске дра ма тур шке шко ле не-
по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, ка да је осно ва-

49  Алојз Ујес. – Ма ле сту ди је о зе мун ској по зо ри шној кул ту ри. Ка та ло зи Фе-
сти ва ла мо но дра ме и пан то ми ме (1985, 1997, 2000, 2001, 2002). И Те а трон 
88/1994. О по тре би из у ча ва ња по зо ри шне кул ту ре гра да Зе му на (стр. 11-
14).
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на Ака де ми ја за по зо ри шну умет ност (11. де цем бра 
1948.) као „оп ште ју го сло вен ска уста но ва”.1 У по вољ-
ним исто риј ско-кул тур ним усло ви ма, ка да се мре жа 
про фе си о нал них по зо ри шта бр зо ши ри ла, до шло 
је и до про ши ре ња бро ја ка те да ра По зо ри шне ака де-
ми је. Слу чај је хтео – а „слу чај та ко че сто хо ће и мо-
же”, ка же наш по зна ти мо дер ни ста Мар ко Ри стић 
– да су у ини ци ра њу осни ва ња Ка те дре за дра ма тур-
ги ју уче ство ва ли нај му дри ји про фе со ри та да шње 
Ака де ми је за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју: 
Вје ко слав Афрић, Ста ни слав Ба јић, Ду шан Ма тић, 
Ху го Клајн, Ми лош Ђу рић чу ве ни хе ле ни ста, Ма та 
Ми ло ше вић и Јо сип Ку лун џић, ро ђе ни Зе му нац, 
ко ји ће би ти њен ствар ни осни вач и шеф Ка те дре у 
ду гом пе ри о ду.

Ве ро ват но је од лу чу ју ћу уло гу у осни ва њу Ка те-
дре има ло и осни ва ње „Ју го сло вен ских по зо ри шних 
ига ра – Сте ри ји ног по зор ја”2 у Но вом Са ду (1956), 
ко је је и осно ва но с ци љем да уна пре ђу је до ма ћу дра-
ма тур ги ју (као услов за да љи раз ви так по зо ри шног 
би ћа у зе мљи). Би ло је ви ше фак то ра ко ји су зах те-
ва ли и омо гу ћи ли осни ва ње Ка те дре за дра ма тур-
ги ју,3 Ка те дре за ор га ни за ци ју сцен ско-умет нич ке и 
кул тур не де лат но сти4 и це лог филм ског од се ка са ви-
ше ка те да ра. Же лим да под ву чем чи ње ни цу да је Ка-

1  Стра ни слав Ба јић, Исто ри јат Ака де ми је (за по зо ри шну умет ност у Бе о гра-
ду) 1949-1970. Ал ма нах Ака де ми је, стр. 11.

2  Сла ви ца Бр ко вић. Осни ва ње и ор га ни за ци о ни раз ви так „Ју го сло вен ских по-
зо ри шних ига ра-Сте ри ји но по зор је” (1956-1986). Мен тор А. Ујес. Ди плом-
ски рад на ФДУ, Бе о град.

3 Ка те дра за дра ма тур ги ју осно ва на је на ФДУ 1960. го ди не.
4  Ка те дра за ор га ни за ци ју сцен ско-му зич ких и кул тур них де лат но сти осно ва-
на је на ФДУ 1961. го ди не.
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те дра за дра ма тур ги ју би ла пр ва ка те дра та кве вр сте 
у Ју го и сточ ној Евро пи. Осни ва ње Ка те дре за дра ма-
тур ги ју зна чи ло је но ви про дор у обла сти из у ча ва ња 
по зо ри шног ства ра ла штва и раз ви ја ња вла сти те „до-
мо род не дра ма тур ги је” за по тре бе по зо ри шта, фил-
ма, ра ди ја и те ле ви зи је, али и у по ве зи ва њу с европ-
ским и свет ским шко ла ма и ка те дра ма исте или 
слич не вр сте. У вре ме ду бо ких дру штве них про ме на 
у на шој зе мљи ме њао се и кул тур ни си стем у це ли-
ни. Тра га ње за „на шом те а тар ском фор му лом” за по-
че ло је већ 1946. го ди не, по сле бе о град ског са стан ка 
свих „по зо ри шних рад ни ка но ве Ју го сла ви је”, ка да 
се ства рао ге не рал ни кон цепт на шег по зо ри шног си-
сте ма (упра вља ње, ре пер то ар, ор га ни за ци ја ин сти-
ту ци је, фи нан си ра ње, школ ски си стем). На том са-
стан ку, на ко ме су утвр ђе ни не ки стра те шки прав ци 
да љег раз вит ка по зо ри шта у зе мљи, ни је при хва ћен 
Кр ле жин пред лог за „пре и спи ти ва ње на ше драм-
ске ба шти не” и ели ми на ци је за ста ре ле и ту ђе дра ма-
тур ги је из ре пер то а ра на ших по зо ри шта. Кр ле жа, 
ипак, ни је од у стао. На пи сао је зна чај ну сту ди ју „О 
на шем драм ском ре пер то а ру” и об ја вио је у пр вом 
и по след њем број за гре бач ке „Сце не” (1950). Др же-
ћи се ви со ких кри те ри ју ма, утвр дио је да смо у три 
ве ка има ли са мо три ве ли ка драм ска пи сца: Ма ри-
на Др жи ћа, Јо ва на Сте ри ју По по ви ћа и Бра ни сла ва 
Ну ши ћа, с на по ме ном да „ни оста ли на ро ди ни су 
има ли ви ше”. Дао је под стрек за пре и спи ти ва ње де-
ла и уло ге Јо а ки ма Ву ји ћа и Ђу ре Јак ши ћа и не ких 
дру гих до ма ћих пи са ца, што ће мно го ка сни је би ти 
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и учи ње но. Упра во ће Јо сип Ку лун џић,5 Вла ди мир 
Пе трић6 и аутор ових ре до ва7 ра ди ти на вас кр са ва-
њу Јо а ки ма Ву ји ћа и ре ва ло ри за ци ји ње го ве уло ге у 
срп ском по зо ри шту.

Ро до на чел ник „са вре-
ме не зе мун ске дра ма-
тур шке ра ди о ни це” је 
нео спор но ЈО СИП КУ-
ЛУН ЏИЋ (1899-1970), 
хр ват ски,8 срп ски9 и 
ју го сло вен ски књи жев-
ник и драм ски пи сац. 
Сту ди рао је ме ди ци ну 
и фи ло зо фи ју. Пр ви 
про фе си о нал ни по зо ри-
шни ан га жман је имао 
у Хр ват ском на род ном 
ка за ли шту на ме сту по-
моћ ни ка дра ма тур га 
(1921-1923), за тим дра ма-

тур га (1926-1927).10 По зо ри ше сту ди је уса вр ша вао је 
у Бе чу, Бер ли ну, Дре зде ну, Па ри зу и Пра гу (1921-

5 Јо сип Ку лун џић. Јо а ким и сце на. Сце на бр. 1/1968. стр. 1-10
6  Вла ди мир Пе трић, ре ди тељ пред ста ве „Те а тар Јо а ким Ву ји ћа” у Ате љеу 

212 (13. но вем бра 1958), с ко јим је по чео по вра так де ла Јо а ки ма Ву ји ћа на 
срп ске сце не.

7  Алојз Ујес. По зо ри шно ства ра ње и тра ја ње Ј. Ву ји ћа 1805-1985. Кра гу је вац, 
1985.

8  Хр ват ско на род но ка за ли ште у За гре бу 1894-1969. Ен ци кло пе диј ско из да ње. 
За греб, 1969; стр. 446.

9 Ј о сип Ку лун џић је свој нај бо љи ре ди тељ ски, пе да го шки и умет нич ки рад 
оства рио у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Вр шцу, да кле у Ср би ји.

10 ХНК, ен ци кло пе диј ско из да ње, стр. 446.

Јосип Кулунџић
(1899-1970)
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1926).11 Био је на став ник на За гре бач кој глу мач кој 
шко ли (1926-1927). Је дан је од рет ких ју го сло вен ских 
уни вер зал них ства ра ла ца: драм ски пи сац ви со ког 
ран га, пре во ди лац драм ских де ла с ви ше је зи ка, 
дра ма тург по зо ри шта, чу ве ни ре ди тељ драм ских 
и опер ских де ла, пи сац ли бре та, те о ре ти чар по зо-
ри шта, умет нич ки пе да гог, про фе сор Фа кул те та 
драм ских умет но сти (1952-1970), осни вач Ка те дре за 
драм атур ги ју на истом факулте ту и ду го го ди на њен 
шеф. Члан Упра ве Сте ри ји ног по зор ја и број них 
фе сти ва ла у зе мљи. Пр ви глав ни уред ник Сце не, 
по зо ри шног ча со пи са Сте ри ји ног по зор ја. За сво ја 
драм ска де ла „По ноћ” (1921) и „Шкор пи он” (1926), 
до био је нај ви шу, Де ме тро ву на гра ду,12 за свој пе да-
го шко-естет ски спис Ор ден Све тог Са ве,13 а за свој 
до при нос срп ској по зо ри шној кул ту ри до био је Сед-
мо јул ску на гра ду за жи вот но де ло.14

Им по зан тан је спи сак ње го вих драм ских де ла 
об ја вље них и игра них у За гре бу, Бе о гра ду и на сце-
на ма Ју го сла ви је.

Ње го ва драм ска де ла су: „По ноћ”, три чи на 
гро те ске из тре ћег ка та. Пра пре ми је ру је ре жи рао 
др Бран ко Га ве ла у Хр ват ском на род ном ка за ли шту 
(15. ју на 1921),15 „Шкор пи он”, гро те ска у три чи на. 
Сма тра се ње го вом нај бо љом дра мом (ХНК, пра пре-
ми је ра 16. ок то бра 1926. Ре ди тељ Иво Ра ић);16 „Ми-
сте ри о зни Ка мић”, „Га бри је ло во ли це”, „Стра сти 
11 Ј. Ку лун џић. Ауто би о гра фи ја. Збор ник ра до ва ФДУ, бр. 3; стр.7-8.
12 ХНК, ен ци клоп. из да ње, стр. 446 (Б. Хе ћи мо вић).
13 Ј. Ку лун џић, исто, стр. 8
14 Ал ма нах ФДУ, 1971, стр. 189
15 ХНК , ен ци клоп. из да ње, стр. 446 (Б. Хе ћи мо вић)
16 Исто, стр. 446.
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го спо ђе Ма лин ске”, „Ма ши на са вест”, „Чо век је до-
бар”, „Љу ди без ви да”, „Суд би не”, „Там на бе ле га”, 
„Кла ра Дом бров ска” и „Фир ма се ски да” (као „ду о-
ло ги ја” о агра мер ској оби те љи).17

Овом при ли ком ће мо са мо под ву ћи ње гов рад 
на Фа кул те ту драм ских умет но сти где је као пе да гог 
и шеф кла се во дио не ко ли ко ге не ра ци ја сту де на та 
глу ме, по зо ри шне ре жи је и дра ма тур ги је. За слу жан 
је за во ђе ње је дин стве не Ка те дре за дра ма тур ги ју из 
ко је је из и шла ве ли ка пле ја да драм ских пи са ца, по-
чев ши од Ве ли ми ра Лу ки ћа, из пр ве ге не ра ци је, ко-
ји је за вр шио шко ло ва ње за три го ди не, а на тре ћој 
го ди ни је до био пр ву Сте ри ји ну на гра ду за драм ски 
текст, па све до Ра до ми ра Пут ни ка, Си ни ше Ко ва-
че ви ћа, Иго ра Бо јо ви ћа и дру гих ко ји су на ста ви ли 
успе шан раз ви так дра ма тур ги је као умет ни ке ства-
ра лач ке ди сци пли не, а ко ји да нас чи не је згро срп ске 
и „са вре ме не зе мун ске дра ма тур шке ра ди о ни це”.

Под се ти мо се још не ких име на зна чај них драм-
ских пи са ца ко ји су из и шли из Ку лун џи ће ве Ка те-
дре: Дра го ван Јо ва но вић, Ог њен Ла ки ће вић, Јо ван 
Ми хај ло вић, Сло бо дан Нов ко вић, Фи лип Да вид, 
Ми о драг Илић, Сло бо дан Сто ја но вић, Пре драг Пе-
ри шић, Урош Ко ва че вић, Вељ ко Ра до вић, Ми ла дин 
Ше вар лић, Ви до са ва То мић, Екрем Кру е зиу и дру ги.

Из ње го вих „глу мач ких кла са” по ме ну ће мо не-
ко ли ко зна чај них драм ских умет ни ка, као што су: Ру-
жи ца Со кић, Ве ли мир Ба та Жи во ји но вић, Ни ко ла 
Си мић, Рад ми ла Ан дрић, Ра да Ђу ри чин, Ми хај ло 
Пља ка Ко стић, Ка ти ца До рић, Бран ка Пе трић, Да-
ни ло Стој ко вић и дру ги. Ку лун џи ће ви аси стен ти на 
17 Исто, стр. 446



135

 Из позоришне историје Земуна

глу ми су Вла ди мир Пе трић и Ми лен ко Ма ри чић.
Из Ку лун џи ће вих кла са по зо ри шне ре жи је, 

на ве шће мо не ко ли ко име на: Ми ро слав Бе ло вић, 
Бо шко Бо шко вић, Ми ро слав Ми ња Де дић, Бог дан 
Јер ко вић, Де јан Ко са но вић, Јо сип Ле шић, Ог њен-
ка Ми ли ће вић, Ми лен ко Ми са и ло вић, Ди ми три 
Осман ли, Бо шко Ву чи нић, Вла ди мир Пе трић, Љу-
бо мир Ра ди че вић, Бла гој Ан дре ев, Ар се ни је Јо ва но-
вић и дру ги.

На у ни скуп по све ћен Јо си пу Ку лун џи ћу, ко ји 
је одр жан у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске у Но вом 
Са ду (2002), от крио је део ње го ве сло же не ствара лач-
ке лич но сти. Овај Збор ник ра до ва оче ку је мо с ве ли-
ким ин те ре со ва њем. Уве рен сам да тре ба да да ље 
на ста ви мо от кри ва ње ње го ве лич но сти као по зо ри-
шног ства ра о ца ко ји је оста вио ду бо ке тра го ве у на-
шој по зо ри шној кул ту ри.

ОТО БИ ХА ЉИ МЕ РИН (Зе мун, 1904-1993), као 
ро ђе ни Зе му нац спа да у ред књи жев ни ка и драм-
ских пи са ца „зе мун ског кру га”, ма да је по свом ра ду 
и иде ја ма, ју го сло вен ски, од но сно свет ски ин те лек ту-
а лац ле ве ори јен та ци је.18

У мла до сти је био „со бо сли кар ски рад ник”.19 
По ха ђа Умет нич ку шко лу у Бе о гра ду, а по сле и Умет-
нич ку ака де ми ју у Бер ли ну. По сле до ла ска Хи тле ра 
на власт, а због са рад ње с Ко му ни стич ком пар ти јом, 
при ну ђен је да на пу сти Не мач ку и од ла зи у Па риз. 
По што је при су ство вао Кон гре су со вјет ских пи са ца 
1934. го ди не у Мо скви, мо рао је да на пу сти Па риз, 
па од ла зи у Швај цар ску. Био је уче сник Шпан ског 
18 Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон. Ма ти ца срп ска. Но ви Сад, 1971.
19 ХНК, ен ци кло пед. из да ње, стр. 200. аутор је ди ни це Б. Хе ћи мо вић
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ра та, у ин тер бри га да ма. 
Пре ко Ита ли је вра ћа се у 
Ју го сла ви ју пред Дру ги свет-
ски рат.

У Бе о гра ду с бра том 
Па влом, на пред ним ју го сло-
вен ским ин те лек ту ал цем, 
осни ва из да вач ко пред у зе-
ће Но лит и по кре ће ча со-
пис „Но ва Ли те ра ту ра”. У 
то ку ра та је ин тер ни ран у 
не мач ки за ро бље нич ки ло-
гор.

По сле осло бо ђе ња 
(1945) уред ник је Бор бе, 
па ча со пи са „Ју го сла ви ја 
– СССР”, за тим ча со пи са 
„Ју го сла ви ја”, па ди рек тор 

из да вач ког пред у зе ћа Ју го сла ви ја.
На пи сао је две дра ме, пр ву, „Лив ни ца” 1949. 

Пра пре ми је ра је одр жа на у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду,20 у ре жи ји Ми ла на Ђо ко ви ћа, 17. ју на 
1950. те ма ти ка је из со ци ја ли стич ке из град ње зе мље 
по сле ра та.

Дру га дра ма је „Не ви дљи ва ка пи ја”, тра ги гро-
те ска, чи ја је пра пре ми је ра из ве де на на сце ни Хр ват-
ског на род ног ка за ли шта у За гре бу 23. мар та 1957. 
го ди не, у ре жи ји Ди на Ра до је ви ћа.21

Ото Би ха љи Ме рин је зна ча јан ана ли ти чар и 
хро ни чар кул тур ног и по ли тич ког раз вит ка Евро пе 

20  Са ва В. Цвет ко вић. Ре пер то ар На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 1868-1965. 
Бе о град, Му зеј по зо ри шне умет но сти, 1966. стр. 32, бр. 468.

21 ХНК, ен ци клоп. из да ње, стр. 517. Аутор је ди ни це Б. Хе ћи мо вић

Ото Бихаљи Мерин
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из ме ђу два ра да, а ње го во за ни ма ње за по зо ри ште 
и драм ску књи жев ност је, углав ном, спо ред но по ље 
ра да.

Р А  ДО  МИР  
ПУТ НИК (Оџа ци, 
Бач ка 1946), уред-
ник Ра дио-те ле ви-
зи је Ср би је, по зна-
ти драм ски пи сац, 
пе сник и дра ма-
тург. Ди пло ми рао 
на Фа кул те ту драм-
ских умет но сти у 
Бе о гра ду, на Ка те-
дри за дра ма тур ги-
ју у че твр тој ге не-
ра ци ји сту де на та 
дра ма тур ги је.

Ви  ше  стру  ко 
при па да „са вре ме-
ној зе мун ској дра ма-
тур шкој ра ди о ни-
ци”, као ста нов ник 
Зе му на, као стал ни уред ник из да ња Фе сти ва ла мо но-
дра ме и пан то ми ме и као члан Са ве та Фе сти ва ла.

Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је у Вр-
шцу, гра ду „оца срп ске дра ме”, Јо ва на Сте ри је По-
по ви ћа. Све стран по зо ри шни ства ра лац, пи сац 
те ле ви зиј ских дра ма, ра дио-дра ма, те о ре ти чар по-
зо ри шта.

Радомир Путник
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Ми ће мо се да нас за до во љи ти са мо на во ђе њем 
ње го вих де ла, ка ко би смо упо зна ли це ло вит опус 
ње го вог ства ра ња, док ће мо ана ли зу ње го вог ра да 
и до при но са срп ској и ју го сло вен ској дра ма тур ги ји 
оста ви ти за дру гу при ли ку, ка да бу де мо ра ди ли на 
моно граф ској сту ди ји о Ра до ми ру Пут ни ку.

Же лим да под ву чем чи ње ни цу да је он ре пре-
зен та тив ни пред став ник на ше Ка те дре за драма тур-
ги ју, јер је сво је ства ра ње усме рио у свим прав ци ма 
за ко је је до био пу то ка зе на Фа кул те ту, где је усме-
ра ван ка по зо ри шту, фил му, ра ди ју и те ле ви зи ји и 
ка те о риј ским и исто риј ским фе но ме ни ма да тих ди-
сци пли на.

У по след њих 25 го ди на на пи сао је ве ћи број 
драм ских де ла ко ја су по ста вље на на на шим сце на-
ма. То су: „Шта је нај ве ћи до мет сек са” (1969. Ате ље 
212), „Трак тат о ка фи ци” (1971. НП „Сте ри ја”, Вр-
шац), „Свет ко ви на” (1981. НП Сом бор), „Ба ца Ица 
и ње го ва Ми ца” (1982. НП „Сте ри ја”, Вршац), „Гли-
не ни го лу бо ви” (1984. НП Зе ни ца), „Кли мак те ри-
јум” (1992. НП „Сте ри ја” Вр шац), „Има мо до вољ но 
вре ме на” (1993. НП „Зо ран Рад ми ло вић”, За је чар), 
„По след њи тре ну ци кра ља Алек сан дра и кра љи це 
Дра ге” (1996, Ха јат, Бе о град). На пи сао је сле де ће ра-
дио дра ме ко је су из ве де не на про гра ми ма Ра дио-
Бе о гра да, Ра дио-Са ра је ва, Ра дио-За гре ба, Ра дио-
Ско пља и Ра дио Но вог Са да: „Ве ни ја ми нов крст”, 
„Си мон из Ки ре не”, „По кај ни ца”, „Бур ек с ле шом”, 
„Ноћ у Кел ти је вој ку ћи”, „Ту цин дан ска тра ге ди ја”.  
Дра ма ти зо вао је ро ман До бри це Ћо си ћа „Вре ме 
смр ти” (IV) на звав ши га „Бит ка за Бе о град”. Де ло је 
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при ка за но у Са ва цен тру. Аутор је сце на ри ја за тв 
се ри ју „Крај ди на сти је Обре но вић” у 11 епи зо да с 
по себ ним анек сом се ри је „Атен тат”. У гра ђе њу сце-
на ри ја за ову се ри ју осла њао се на аутен тич ну, при-
мар ну до ку мен та ци ју, та ко да је цео по ду хват до био 
ка рак тер умет нич ког и на уч но-ис тра жи вач ког ра да. 
Сво јим успе шним ис тра жи ва њем срп ске про шло-
сти отво рио је но ве про сто ре у по зо ри шту, на ра ди-
ју и по себ но на те ле ви зи ји.

Ра до мир Пут ник је и при ре ђи вач сле де ћих 
књи га из обла сти по зо ри шне дра ма тур ги је, те ле ви-
зиј ске дра ме и ан то ло ги чар са вре ме не мо но дра ме: 
„Иза бра не дра ме Алек сан дра По по ви ћа” (I том 2001, 
II том 2003; Алек сан дар По по вић „Бе ла ка фа и дру ге 
дра ме” (СКЗ, 1994), Алек сан дар По по вић „Не га мр-
тва ца и дру ге дра ме” (Про све та, 1996), „Ан то ло ги ја 
тв дра ме 5”, (РТС, 2002), Ан то ло ги ја са вре ме не мо но-
дра ме (Фе сти вал мно дра ме и пан то ми ме, 2003).

Био је по зо ри шни кри ти чар днев ног ли ста По-
ли ти ка пу них се дам го ди на (1987-1993), што пред-
ста вља ме сто вр хун ског по зо ри шног кри ти ча ра у 
Бе о гра ду. Био је и глав ни уред ник Сце не (1990-1994), 
ча со пи са за по зо ри шну умет ност Сте ри ји ног по зор-
ја у Но вом Са ду, чи ји је пр ви уред ник био Јо сип Ку-
лун џић, осни вач Ка те дре за дра ма тур ги ју.

Об ја вио је и три дра ма тур шко-те а тро ло шке 
књи ге: „Чи та ју ћи из но ва” (1990), „При бли жа ва ње 
по зо ри шту” (1996) и „Из те а тро ло шког ре по зи то ри-
ју ма” (1999).

Је дин ствен је драм ски пи сац ко ји је об ја вио се-
дам књи га пе са ма чи ме је от крио свој ин тим ни свет 
по е зи је и из во ре сво је дра ма тур шке по е ти ке.
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Об ја вио је јед ну књи гу при по ве да ка.
Огро ман је ње гов дра ма тур шко-уред нич ки 

опус: као дра ма тург или уред ник пот пи сао је око 
220 тв дра ма (се ри ја) и око 100 дру гих еми си ја.

Пре да вач је у Ака де ми ји ле пих умет но сти у Бе-
о гра ду за пред мет Исто ри ја ју го сло вен ске и свет ске 
дра ме и по зо ри шта, про фе сор је и у Филм ској шко-
ли „Ду нав фил ма” у Бе о гра ду, за пред мет дра ма тур-
ги ја. На овај на чин по твр дио је уну тра шњу ло ги ку 
пе да го шке „фи ло зо фи је”, ко ја се раз ви ја ла на Ка те-
дри дра ма ту ри је ФДУ, да са мо успе шан ства ра лац у 
обла сти дра ма тур ги је, ко ји се по твр дио и стал но по-
твр ђу је у жи вој умет нич кој прак си, мо же и тре ба да 
бу де про фе сор сту ден ти ма, ка ко би мо гао на пре да-
ва њи ма да по ве зу је те о риј ске и исто риј ске еле мен те 
са са вре ме ном и жи вом умет нич ком прак сом сво га 
вре ме на.

  СИ НИ ША КО ВА-
ЧЕ ВИЋ (Срем ска Ми-
тро ви ца, 1954) по след-
њих два де се так го ди на 
жи ви и ра ди у Зе му ну, 
то га свр ста ва у „са вре-
ме ну зе мун ску дра ма-
тур шку ра ди о ни цу”, 
јер се с пра вом прет-
по ста вља да је сво ја 
зна чај на де ла на пи сао 
упр во у „зе мун ском 
ата ру”. 

Ди пло ми рао је 
на Ка те дри за дра ма-Синиша Ковачевић
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тур ги ју Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду. 
Драм ски је пи сац, ко ји се успе шно огле да у ско ро 
свим ро до ви ма дра ма тур ги је: аутор је по зо ри шних 
драм ских де ла, ра дио дра ма, те ле ви зиј ских дра ма, 
филм ских сце на ри ја и за раз ли ку од дру гих драм-
ских пи са ца он је по зо ри шни и филм ски ре ди тељ, 
јед ном реч ју, ин те грал ни ства ра лац ко ји ства ра сво ја 
књи жев на де ла и не по сред но за тим их тран сфор ми-
ше у по зо ри шне пред ста ве, фил мо ве и дру ге об ли ке 
са вр ме ног сцен ско-умет нич ког ства ра ња. Та ко на ста-
вља тра ди ци ју Ка те дре за дра ма тур ги ју ФДУ, сво јом 
умет нич ком и аутор ском све стра но шћу и ви со ким 
ре зул та ти ма, ор га ни за ци о ним и струч ним спо соб-
но сти ма у овој мул ти ди сци пли нар ној обла сти људ-
ског ства ра ња.

Је дан је од нај ак ту ел ни јих са вре ме них драм ских 
пи са ца чи ја се де ла игра ју на сце на ма на ше и дру гих 
зе ма ља. Ње го ва драм ска де ла су: „На сип”, „По след-
ња ру ка пред фај ронт”, „Ђе не рал Ми лан Не дић”, 
„Кра ље вић Мар ко”, „Ра ви”, „Све ти Са ва”, „Ја нез”, 
„Ви рус”, „Но во је до ба” – драм ско де ло ко је је увр-
шће но у де сет нај бо љих драм ских де ла на пи са них 
на срп ском је зи ку по сле Дру гог свет ског ра та, за тим 
„Срп ска дра ма”, „Хо тел Евро па” и „Ве ли ка дра ма”.

Ова де ла пред ста вља ју вр хун ску са вре ме ну 
драм ску „би бли о те ку” срп ског и европ ског те а тра.

Де ла су пре во ђе на на ви ше је зи ка: ма ке дон ски, 
грч ки, ру ски и ен гле ски је зик, што не дво сми сле но 
го во ри о жи вом ин те ре су ино стра них сце на за де ла 
Си ни ше Ко ва че ви ћа.
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По ред драм ских де ла пи са них за по зо ри шну 
сце ну, Ко ва че вић је на пи сао низ ра ди о драм ских 
де ла: „Пан си он Про ле ће”, „Ку ћа пу на бон бо на”,  
„Зим ска дуг мад”, „Ме та мор фо зе”, „Ис тра га”, „Сан” 
и дру ге ко је су из ве де не на на шим ра дио ста ни ца-
ма.

На пи сао је и не ко ли ко те ле ви зиј ских дра ма, ко-
је су из во ђе не на Те ле ви зи ји Бе о град: „Све ча на оба-
ве за”, „Ве ра Хоф ма но ва”, „Ма ла ша ла” и „Пан си он 
Про ле ће”.

Успе шно се огле да и у пи са њу тв се ри ја. По зна-
те су ње го ве се ри је: „Пор трет Или је Пев ца” и „Нај ви-
ше на све ту це лом”.

Да нас пре да је на Ака де ми ји умет но сти БК у 
Бе о гра ду пред мет дра ма тур ги ја, у зва њу ре дов ног 
про фе со ра. Био је управ ник на шег нај ста ри јег про-
фе си о нал ног те а тра, Срп ског на род ног по зо ри шта 
у Но вом Са ду.

Иза бран је за де ка на Ака де ми је умет но сти БК 
у Бе о гра ду на ко јој функ ци ји се и са да на ла зи, чи ме 
до ка зу је и сво је лич не ор га ни за тор ске, од но сно ме на-
џер ске спо соб но сти.

За хва љу ју ћи свом та лен ту, ве ли ком бро ју успе-
шних де ла ко ја по га ђа ју у срж тра ге ди је на шег са вре-
ме ног жи во та, и ви со ким ар ти стич ким свој стви ма 
сво јих де ла, он је је дан од ства ра ла ца с нај ви ше на-
гра да.

До био је сле де ће на гра де: три Сте ри ји не на-
гра де за нај бо љи драм ски текст за дра ме „Ђе не рал 
Ми лан Не дић”, „Ја нез” и „Но во је до ба”. До био је 
и три на гра де Бра ни слав Ну шић за драм ска де ла „Ра-
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ви”, „Све ти Са ва”, и „Кра ље вић Мар ко”. Три пу та 
је на гра ђи ван на Фе сти ва лу филм ског сце на ри ја у 
Вр њач кој Ба њи; до био је Злат ну ми мо зу за филм на 
Фе сти ва лу у Хер цег Но вом за сце на рио фил ма „Бо-
ље од бек ства” и до био је Кри стал ну при зму за филм 
„Бо ље од бек ства”.

ИГОР БО ЈО ВИЋ 
(1969, Ник шић), ди-
пло ми рао је на Фа кул-
те ту драм ских умет но-
сти у Бе о гра ду (1995), 
на Ка те дри за дра ма-
тур ги ју. За вр шио је 
Ко леџ за драм ске пи-
сце Кра љев ског двор-
ског по зо ри шта у Лон-
до ну (1999).

Нај мла ђи је из-
да нак са Ку лун џи ће-
ве ка те дре, а бу ду ћи 
да је од 1998. го ди не 
управ ник По зо ри шта 
лу та ка Пи но кио у Зе му ну, и он, на од ре ђе ни на чин, 
при па да „са вре ме ној зе мун ској дра ма тур шкој ра ди-
о ни ци”, јер ка ко нас оба ве шта ва, „већ го ди ну да на 
ста ну је тик уз ре ку у ули ци Кеј Осло бо ђе ња”. 

Бо јо вић је, ве ро ват но, драм ски пи сац с нај ви ше 
на гра да у по след њих де сет го ди на, ме ђу тим, и драм-
ски пи сац с из у зет но ве ли ким бро јем зна чај них де ла 
ко ја су му до не ла ви со ке на гра де у зе мљи и све ту, а 
на ста ла су у по след њој де це ни ји.

Игор Бојовић
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Сво ју про фе си о нал ну ка ри је ру тре ба ло је да за-
поч не у Цр но гор ском на род ном по зо ри шту у Под го-
ри ци, где је био уза бран за ди рек то ра Дра ме ЦНП, 
а по том за дра ма тур га, али та мо се за др жао крат ко 
вре ме. Жи вот је учи нио дру га чи је.

Ње го ва драм ска де ла су: „Из ва њац” (пра пре-
ми је ра и Кра љев ском цр но гор ском на род ном по зо-
ри шту, на Це ти њу, 1996): „Ha apy end”, „Же нид ба 
кра ља Ву ка ши на”, „Бај ка о ца ру и сла ву ју”, „Баш-Че-
лик”, „Пе тар Пан”, „Ма чор у чи зма ма”, „Шар гор”, 
„Бо сан ски ло нац у Па ри зу”, „Мр тва при ро да”.

Бо јо вић је, у ду ху са вре ме не дра ма тур ги је ко ја 
се из у ча ва на ФДУ, и аутор, од но сно ко а у тор филм-
ских сце на ри ја, за филм „Нож” В. Дра шко ви ћа у 
ре жи ји М. Ле ки ћа (1999), за филм „Рат ужи во”, у 
ре жи ји Дар ка Ба ји ћа (200), за филм „Ла ви ринт”, у 
ре жи ји М. Ле ки ћа (2002). Аутор је сце на ри ја за те ле-
ви зиј ске се ри је „Сно ви од шпер пло че, „До бро ве че 
де цо” и „Ули ца до бре во ље”,.

За сво ја де ла до био је ве ли ки број на гра да. Два 
пу та је до био Сте ри ји ну на гра ду за дра ме „Ма чор у 
чи зма ма” и „Из ва њац” (1995. и 1996). За де ло „Из-
ва њац” до био је на гра ду Бра ни слав Ну шић (1993), а 
за „Ла ви ринт” Са мо ко вли ји ну на гра ду (1995). На Фе-
сти ва лу по зо ри шта за дје цу у Ко то ру на гра ђен је 
за текст дра ме „Же нид ба кра ља Ву ка ши на” (1996). 
До био је на гра ду Јо сип Ку лун џић ФДУ за дра му „Из-
ва њац” (1993). До био је на гра ду Бо жи дар Вал тро вић 
за дра му „Баш Че лик” (1993), као и на гра ду Дра ги-
ша Ка ши ко вић за де ло „Див че” (1995). На Фе сти ва лу 
филм ског сце на ри ја у Вр њач кој Ба њи до био је дру гу 
на гра ду за сце на рио фил ма „Нож” (1999), а та ко ђе 
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и на гра ду Удру же ња ру ских пи са ца на фе сти ва лу 
Злат ни ви тез у Мо скви, за нај бо љу адап та ци ју за 
сце на рио фил ма „Нож”. Ње го ва де ла се игра ју на 
сце на ма на ших по зо ри шта, али и на ино стра ним 
сце на ма. Пре ве ден је на ви ше је зи ка (бу гар ски, ита-
ли јан ски, ен гле ски, ру ски, фран цу ски).

Од Иго ра Бо јо ви ћа мо же мо да оче ку је мо још 
1001 из не на ђе ње, јер он пи ше бр зо, ла ко, ма што ви-
то, до па дљи во и та лен то ва но. Он чи ни део са вре ме-
ног „три јум ви ра та” зе мун ске по зо ри шне ра ди о ни-
це: Пут ник – Си ни ша – Бо јо вић.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Јо сип Ку лун џић, Ото Би ха љи Ме рин, Ра до мир 
Пут ник, Си ни ша Ко ва че вић и Игор Бо јо вић су по 
не ком „ур ба ни стич ком” прин ци пу Зе мун ци, књи-
жев ни ци и драм ски ства ра о ци. Њи хов до при нос 
са вре ме ној драм ској умет но сти (по зо ри шта, фил ма, 
ра ди ја и те ле ви зи је) је зна ча јан. То по твр ђу је број 
пре ко 100 драм ских де ла, игра ност њи хо вих де ла на 
сце на ма у зе мљи и ино стран ству, тв-еми си је, фил мо-
ви, филм ски сце на ри ји, ра дио-дра ме, збир ке драм-
ских де ла, те о риј ски и исто риј ски члан ци и сту ди је, 
књи ге по е зи је и број не функ ци је у обла сти стру ке. 
То по твр ђу ју и пре во ди њи хо вих де ла на стра не је зи-
ке: ен гле ски, фран цу ски, ру ски, ма ке дон ски, бу гар-
ски, ита ли јан ски, не мач ки, сло ве нач ки и дру ге.

Сво јим из у зет ним да ром, фи ло зо фи јом, есте ти-
ком, уче шћем у ду хов ном ства ра њу и кул ту ри сво га 
на ро да, они чи не не про це њи ву на ци о нал но-кул тур-
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ну вред ност и при ро дан мост за ин те гра ци ју у европ-
ски и свет ски кул тур ни си стем.

Мо жда у овом тре нут ку ни смо све сни ве ли чи-
не и зна ча ја њи хо вог де ла, али са свим је си гур но да 
би на ша кул ту ра из гле да ла дру га чи је и би ла си ро ма-
шни ја, мно го си ро ма шни ја без њих.

Они да нас чи не „зе мун ску по зо ри шну и драм-
тур шку ра ди о ни цу”, јед ну зна чај ну ду хов ну и ин те-
лек ту ал ну гру па ци ју, за раз ли ку од не ких дру гих.
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БЕ ЛЕ ШКА О ПИ СЦУ

Алојз Ујес (1932), ре дов ни про фе сор Фа кул те та 
драм ских и Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра-
ду, у пен зи ји.

Је дан је од осни ва ча Ка те дре за ор га ни за ци ју 
сцен ских и кул тур но у мет нич ких де лат но сти (1961/2) 
и њен ду го го ди шњи шеф.

Ди пло ми рао је По зо ри шну ре жи ју на Ака де-
ми ји за по зо ри шну умет ност (1957). До био је на гра-
ду Удру же ња драм ских умет ни ка Ср би је за ре жи ју 
Јак ши ће ве дра ме “Је ли са ве та кње ги ња цр но гор ска” 
(1961).

Пре шао је пут од аси стен та до ре дов ног про фе-
со ра за пред мет Ор га ни за ци ја сцен ских де лат но сти. 
Струч не ра до ве об ја вљи вао је у по зо ри шним ча со-
пи си ма. Ви ше сту ди ја и пу бли ка ци ја об ја вио је у 
Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, Цр но гор ској 
ака де ми ји на у ка и умјет но сти, Аустриј ској ака де ми-
ји на у ка и дру гим.

Спе ци ја ли зо вао је те а тро ло ги ју у Ин сти ту ту за 
те а тро ло ги ју у Бе чу (1965-1966) код по зна тих про фе-
со ра др. Хајн ца Кин дер ма на и др. Мар грет Ди трих, 
као сти пен ди ста Аустриј ске и Ју го сло вен ске вла де, 
као и у Вај ма ру у Ин сти ту ту Ге теа и Ши ле ра (1963).

Об ја вио је де се так пу бли ка ци ја о ју го сло вен-
ском и европ ском по зо ри шту и око 200 чла на ка и 
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сту ди ја из обла сти исто ри је, те о ри је и са вре ме ног 
по зо ри шног ства ра ња. Да нас је глав ни ко ор ди на тор 
на про јек ту “По зо ри шна кул ту ра на тлу Вој во ди не 
од нај ста ри јих вре ме на до на ших да на” чи ји је ау-
тор. 

По себ но су зна чај не ње го ве ре пре зен та тив не 
из ло жбе по све ће не по је ди ним лич но сти ма и по зо-
ри шној кул ту ри по је ди них гра до ва: Ка ра ђор ђе у 
дра ми и по зо ри шту, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет-
но сти, 1970; Макс Рај нхарт, По зо ри шни му зеј Ср би-
је, 1973; Сте ри ја на сце на ма Ју го сла ви је, Сте ри ји но 
по зор је 1982; По зо ри шно ства ра ње Јо а ки ма Ву ји ћа, 
Кра гу је вац, Га ле ри ја гра да, 1985. и СА НУ, Га ле ри-
ја,1988; Пр ве школ ске пред ста ве на срп ском на род-
ном је зи ку у Вр шцу 1793. Му зеј гра да 2004; Ге те о ва 
де ла на сце на ма Бе о гра да, Би бли о те ка гра да Бе о гра-
да, 1999. Аутор је про јек та о об но ви “Те а тра на ђу-
мру ку” као На ци о нал ног спо мен по зо ри шта (1988 
и 2007).

За свој рад на гра ђен је Ор де ном са злат ним вен-
цем 1981.
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