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ЗГРАДЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ И 
ОБЕЛЕЖЈЕ О ЈОАКИМУ ВУЈИЋУ

МИОДРАГ ДАБИЖИЋ

УДК 930.85(497.11 Земун)”17/18” ; 792.071/.072:929 Вујић Ј. ;
727.112(497.11)”17/18”

K  ад се говори о првим просветним активностима међу 
земунским Србима после 1717. године, кад је југоис-
точни Срем са Земуном ушао у састав Аустрије, онда 
се оне приписују духовним и световним лицима која су 
везана за нову, скромну Светониколајевску цркву. Она 
је саграђена на црквишту, на месту бивше српске убоге 
богомоље коју је седамдесетих година XVI века описао 
немачки путописац Стефан Герлах.

Пошто су се прилике у новим условима, постепе-
но сређивале, у Земуну опустошеном ратом подизане су 
нове зграде државних установа, грађене су и обнавља-
не куће становника (пољопривредника, занатлија, пр-
вих трговаца). Српско становништво саградило је по-
менуту цркву и установило верску општину (1732). С 
тим у вези је и зачетак образовања деце, првенствено 
оне која су се опредељивала за занимања која су захте-
вала основна знања.

Почетком двадесетих година (1723), помињу се 
први учитељи (не још са потребним квалификацијама). 
У литератури се наводи извесни Тома Шенорић (Тоmа 
Schenorich), који је у извору уписан као Schulmeister 
und Wirth – учитељ и крчмар и поп Марко (Popp Marco), 
коме је уз име додато: sein Wirthshauss – његова крчма.1

Они су децу учили основним знањима: слова, чи-
тање (Часловац, Псалтир и др.), писање и катихизис с 
појањем. Може се закључити да су у то време, до 1771. 
године кад је објављен Илирически регуламент (статут 
којим се уређује српски црквени и школски живот), 
учитељи радили с појединцима или, по потреби, у гру-
пи и да „праве јавне српске школе у Земуну још није 
било“.2

Извесно је да је Српска православна црквена 
општина настојала да се унапреди образовање учени-
ка. Треба имати у виду да је при Римокатоличкој жупи 
на Великом тргу 1728. године основана Немачка шко-
ла, коју је водио жупник а затим учитељ Тома Хергет 
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(Toma Herget). Друго, на простору јужне границе Аус-
трије дошло је до промене. Београдским миром (1739) 
два царства раздвојена су рекама Дунавом и Савом 
тако да је мало трговиште Земун постало погранично 
место на раскрсници важних путева, што је било по-
вољно за развој привреде, нарочито трговине, друштва 
и просвете. Српско грађанство са Црквеном општином 
тада је било у могућности да од надлежних државних 
органа затражи дозволу за подизање нове, за оно време 
монументалне цркве, зграде за школу с образованијим 
учитељем. 

Грађење Српске школе и почетак подизања 
цркве (1745)
Државна власт дозволила је 1745. године да се на 

месту тадашње цркве – заправо на пространој парцели 
(и данас припада Српској православној цркви), која за-
узима површину од партерне зграде бр. 43 и 45 у Ње-
гошевој (некад Светониколајевској) улици до Улице 
Синђелићеве (некад прилаз па Улица зечја или Улица 
белог зеца), која уз лесну падину води на брдо Гардош 
– саграде данашња Светониколајевска црква и школска 
приземница.

Исте године, почело је подизање барокне, једно-
бродне цркве с полуобличастом апсидом и двоспрат-
ним звоником, које је завршено 1752. године, док је бо-
гато изрезбарени вишепојасни иконостас 1762. осликао 
Димитрије Бачевић  са сарадником.3

Грађење школске зграде, заправо скромне при-
земнице тог времена с двосливним кровом и улазом из 

Сл. 1. Стара српска школа (1745) пре бесправног 
рушења и подизања садашње зграде (1997)

Сл. 2. Зграда у 
Његошевој 43, коју је 
Српска школа користила 
од 1832. до 1909. године
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порте, завршено је 1745. године и у њој је, према аутен-
тичном документу, почела рад Општа српска основна 
школа за поуку православне младежи у српском (илир-
ском) или такозваном словенском читању и писању.4 
Она се налазила на југоисточном углу поменуте цркве-
не парцеле и била је једини српски школски објект до 
почетка осамдесетих година, кад су у Доњем граду на 
парцели велике површине, на углу Рајачићеве (некад 
Анине, па Маријине, односно Богородичине) и Улице 
светосавске (некад Францисканска, па Контумацка до 
1897), једноверни Срби и придошли Цинцари и Грци 
од 1776. до 1780. године градили данашњу репрезента-
тивну Богородичину цркву (освештана 1783). На њеној 
западној страни налазила се приземница повеће осно-
ве, која је према писаном извору каснијег времена има-
ла пет соба које су користиле Српска црквена општина 
и њена школа.5 Због повећаног броја ученика биле су 
потребне нове учионице не само за српску већ и за децу 
Цинцара и Грка. Досељеници с југа Балкана, мада мало-
бројнији, располагали су већим капиталом и желели да 
имају своје установе: године 1793. основали су Грчки 
школски фонд, годину касније отворена је Грчка школа 
с једним учитељем. Међутим, ова школа је све до краја 
постојања 1876. користила учионице Српске школе.

Мада је Српска школа тада имала две зграде, она 
је представљала једну просветну установу под управом 
црквеношколског одбора који је, поред осталог, одређи-
вао где ће се налазити учионице троразредне Српске 
школе. Према једном документу, на пример, забележе-
но је да је зграда код Николајевске цркве имала учи-
онице за први и други разред, у згради код Богороди-
чине цркве били су први и трећи, а у Српској школи у 
предграђу Горња варош, која је отворена 1799. године 
– први и други разред.

Унапређивање наставе
Од седамдесетих година почело је осетно унапређи-

вање српских школа у Аустрији. Доношени су нови 
прописи о организацији и настави. Штампани су уџбе-
ници (Катихизис, Буквар и др.). Пажња је посвећена и 
образовању учитеља. Педагошки радник Теодор Јанко-
вић Миријевски на основу немачке стручне педагошке 
литературе приредио је Ручнују књигу (Беч, 1776), која 
је била намењена „магистром илирических неунитских 
малих школ“.6

Важно питање било је издржавање школе. Оно је 
падало на терет верске општине. Међутим, средства 
нису била довољна па је интервенисала управа поли-
тичке општине. У њеном буџету за 1778. годину налази 
се податак да је за учитеље Српске и Немачке школе 
предвиђено по 132 форинте, а „за поправак обеју школ-
ских зграда 30 форинти.7

Прве деценије XIX века
У XIX веку Српска школа улази као боље орга-

низована установа и с наставним особљем које је шко-
ловано и које је на курсевима упућивано на увођење 
савремених педагошких и дидактичких схватања. Про-
мене су се одразиле и на ученике. Повећавао се број 
оних који су после завршене Српске школе настављали 
образовање у месној Немачкој школи или у већим цен-
трима тадашње државе. Међу њима нека буде поменут 
Димитрије Давидовић (Земун, 1789 – Смедерево, 1838), 
потоњи новинар, дипломата и државник. Сличан је по-
четак школовања и лирског песника Бранка Радичевића 
(Славонски Брод, 1824 – Беч, 1853) и других.

Од просветних посленика треба поменути Да-
вида Георгијевића (деда Димитрија Давидовића), ус-
пешног учитеља карловачке Латинске школе, који је 
унапређењем у звање протојереја премештен у Земун 
и од 1781. године обављао дужности у цркви и школи. 
Његов наследник је познати Михаило Пејић (1812), 
протопрезвитер и школски надзорник, који је с учи-
тељем Арсенијем Димовићем написао Наставни сис-
тем (1809), према којем „треба поучавати земунско-
-славено-српску младеж у троразредној нормалној шко-
ли“. Занимљив је и Милош Лазаревић, учитељ и прево-
дилац. Био је учитељ Вуковом сину Сави. На основу 
Вукове Грађе за леп српски роман, објављене у Даници 
за 1829, написао је приповетку Племенита и силна љу-
бов (1831), за коју је Вук сакупио 110 претплатника.8 У 
таквим приликама у погранични комунитет приспео је 
средином лета 1806. године учитељ Јоаким Вујић (Баја, 
1772 – Београд, 1847), потоњи славеносербски списа-
тељ, драмски писац, преводилац, глумац итд.

Делатност Јоакима Вујића у Земуну
Већ путник с искуством, брзо се снашао. Прво 

је давао приватне часове француског и италијанског 
језика и, пошто је запажен његов рад, стигао је позив 
Обштества земунског и 18. јануара 1807. године у Срп-
ској школи почела је настава Јоакима Вујића, учитеља 
вторја класи / другог разреда. Међутим, његов немир-
ни дух с новим идејама довео га је у сукоб с државним 
властима (пребацивање два аустријска држављанина 
у устаничку Србију, 1807), црквеним (од протојереја 
Пејића до карловачке Архидијецезалне конзисторије) и, 
најзад, с конзервативнијим делом грађанства, тако да је 
Црквена општина одлучила да с Јоакимом Вујићем рас-
кине уговор о раду.9 Дана 13. октобра 1808. године учи-
тељ је остао без посла, али је остао у Земуну и поново 
је давао приватне часове. Међутим, невоље нису прес-
тајале. У месту су се појавили памфлети против про-
тојереја (приписивани су Ј. Вујићу), грубо је претресан 
његов стан и, кад је једна пошиљка календара требало 
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да се пребаци у Србију, поведена је истрага против Ј. 
Вујића. Мада кривица није утврђена, високи суд Гене-
ралне команде у Петроварадину пресудио је да Ј. Вујић 
треба да напусти Војну границу и да се из Земуна стра-
жарно спроведе у завичајну Бају, што је и учињено сре-
дином 1809. године.

Мада је Ј. Вујић у назначеном периоду предавао 
и био затваран, он је вредно преводио дела са страних 
језика, писао и објављивао књиге. Међу њима су: На-
гражденије и наказаније (Будим, 1807), Оштроумнаја 
домишленија Бертолда (Будим, 1807), Младиј Робинзон 

(превео у затвору, штампан у Будиму 1810), драма Сле-
пи миш (Будим, 1809).

После протеривања, Ј. Вујић је неколико пута до-
лазио у Земун, али је значајна посета која се десила 8. 
децембра 1823. године. Пошто је остао без новца, удру-
жио се с учитељем Василијем Јовановићем и почетком 
нове године, уз помоћ његову и сарадника, организоване 
су три представе које су задовољиле грађане и главног 
актера. С 300 форинти, Ј. Вујић је отпутовао у Пешту.10

После 200 година: спомен-плоча
У прегледу наведени подаци показују да је де-

латност Ј. Вујића у Земуну била значајна. Позоришни 
рад на српском језику наставили су његови сарадници, 
повремене земунске дружине, путујућа позоришта, 
гостујуће новосадско Српско народно позориште, диле-
тантска секција (1883) Српске црквене певачке задруге 
земунске, која се 1885. године осамосталила под нази-
вом Земунско српско добровољно позоришно друштво. 
Треба поменути да су певачи чланови Друштва били и 
остали чланови Задруге. 

О позоришним збивањима у Земуну писали су 
многи аутори и не изненађује да је тему прихватио на-
турализовани Земунац проф. др Милован Здравковић 
(1948), који је низ година радио у земунским устано-
вама културе и истраживао њихову прошлост. Резул-
тат тог рада је књига Позоришни живот Земуна у XIX 
веку (Земун, 2010), коју је издао Фестивал монодраме 
и пантомиме (ФМП) и представио у програму свог 35. 
фестивала у Земуну. У садржајној студији, аутор је од-
говарајуће текстове посветио Ј. Вујићу и стога се роди-
ла идеја да његов допринос треба обележити. Предлог 
су прихватили ФМП, Српска православна патријар-
шија и позоришни посленици Борислав Балаћ, театро-
лог, Радомир Путник и др. Градска општина Земун је 
обезбедила средства и према замисли М. Здравковића 
израда спомен-плоче поверена је београдској ливници 
„Браће Јеремић“. Почетком новембра 2010. године, сви 
послови су обављени и 27. дана истог месеца одржана 
је примерена свечаност. После помена у цркви, испред 
зграде „старе школе“ окупили су се грађани и званице. 
Пригодна слова одржали су: професор Алојз Ујес, уп-
равник Књажевског српског театра крагујевачког Дра-
ган Јаковљевић, глумац Драган Јовановић и министар 
културе Небојша Брадић, који је спомен-обележје и от-
крио. Камерни мешовити хор при Николајевској цркви, 
под уметничким руководством мр Милице Андрејевић, 
складно је у двогласју извео песму из Вујићеве позо-
ришне игре Шнајдерски калфа, коју је иначе музичар 
Јосиф Шлезингер написао за један глас.11

У наставку програма, у Галерији „Бел етаж“ Опе-
ре и театра „Мадленијанум“, уз реч Герослава Зарића, 
сценаристе, отворена је и пригодна тематска изложба, 

Сл. 3. Учитељ Јоаким Вујић у комунитетском 
(општинском) затвору 1809. године. Цртеж из 
његовог „Животоописанија“, СКЗ, Београд, 1901.
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а затим су поменуту књигу М. Здравковића предста-
вили: Едуард Иле, члан Управног одбора „Мадленија-
нума“, Миодраг Дабижић, професор, театролози Дра-
гана Чолић, Мирко Жарић, Алојз Ујес, Јован Ћирилов 
и аутор.

Нека буде забележено да је истог дана делегација 
ФМП с аутором књиге и група грађана с мањим бројем 
потомака бивших позоришних радника посетила ста-
ро земунско гробље на платоу Гардош и на њему гроб 
који подсећа на позоришну установу. Реч је о гробном 
месту и надгробнику (обновљена зарубљена пирамида 
од сивог камена), који је Позоришно друштво, пово- 
дом обележавања 10-годишњице 1895. године, „подигло 

заслужним и вредним својим члановима“ Николи Зори-
ћу (1894), једном од оснивача, глумцу и првом реди-
тељу, глумицама Љубици Дабижић (1893), Марији – 
Мари Зорић (1890), Кузману Дабижићу (1891), чла-
ну Надзорног одбора и благајнику, и „осталим умрлим 
члановима“.

Наведени запис је допуњен податком да је гробно 
место дефинитивно уређено о Преображенију 1910. го-
дине, кад је Позоришно друштво прослављало 25. годину 
постојања и рада. Тада је површина гроба (3,60 м х 2,80 м) 
заштићена сецесијском оградом од кованог гвожђа и 
поплочана квалитетном циглом предузећа „Браћа Јело-
вац“ Земун (Brϋder Jelovac Semlin).

Сл. 4. Бронзано 
спомен-обележје 
(90 цм х 90 цм) на 
фасади старе школе 
(снимио Крста 
Голубовић)
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Учесници скупа били су упознати с најважнијим 
подацима о Николи Зорићу и његовим сарадницима.12 
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-обележја већег броја заслужних чланова Позоришног 
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Нове зграде Српске школе    
У првим деценијама XIX века грађени су нови 

објекти Црквене општине. У Доњем граду на месту при-
земнице код Богородичине цркве подигнута је стилска 
једноспратница „с петнаест соба“ које су користиле Срп-
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сокопартерна зграда с крилом у дворишту. Овом градњом 
биле су задовољене потребе основног школства, тако да 
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становање учитеља.

У Горњој вароши такође су побољшани услови 
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свети и грађењу школских зграда. Тада (1951) навео је: 
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ЗГРАДЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ И ОБЕЛЕЖЈЕ О ЈОАКИМУ ВУЈИЋУ

Summary: MIODRAG DABIŽIĆ

THE SERBIAN SCHOOL BUILDING AND A MEMORIAL PLAQUE TO JOAKIM VUJIĆ

In 1717, Zemun, a small settlement at the time and now one of Belgrade’s boroughs, was incorporated into Austria 
after two centuries of Ottoman rule. It began to grow and develop, at a faster pace from 1739, when it became a border 
community after the border between the Habsburg and Ottoman empires was established. In 1728, a German, and in 1745, a 
Serbian school were founded, but they did not grow into real schools until the 1770s. The Serbian School received another 
building in the centre of town in 1782.

By 1800 Zemun (Ger. Semlin) was a well-ordered town, with a population of 7,208 in 1801 (mostly Serbs, Germans, 
Tsintsars, Greeks and Jews). From the beginning of 1807 until the middle of 1809 a teacher at the Serbian School was Joa-
kim Vujić (Baja 1772 – Belgrade 1847), subsequently playwright, translator and theatrical producer in Serbia proper and 
modern-day Vojvodina. He left Zemun in 1809, but returned in 1823, and early the following year staged the first theatrical 
productions in Serbian. His work was carried on by his followers, from 1883, by the Dilettante Section of the Choral Soci-
ety, which in 1885 broke away to form the Zemun Serbian Voluntary Theatrical Society. In 2010 Prof. Milovan Zdravković 
published his study on the Theatrical Life of Zemun in the Nineteenth Century and submitted a proposal to the responsible 
body to mount a memorial plaque to Joakim Vujić on the front façade of the old Serbian School building. The ceremony 
took place on 27 November the same year. At the local cemetery respects were paid to Nikola Zorić (d. 1894) and the de-
ceased members of the Theatrical Society.

The text on the memorial plaque (in Serbian Cyrillic), which includes an excerpt from Vujić’s autobiography, reads: 
‘The inhabitants of Zemun fell in love with my instruction method, and [asked] me: / if I would be willing to take over their 
big school and become their teacher…’ 

Joakim Vujić, Životopisanije, Srpska kniževna zadruga, Beograd 1901, 349
IN THIS CHURCH FROM 1807 TO 1809 / WORKED AS A TEACHER / JOAKIM VUJIĆ / FATHER OF THE 

SERBIAN THEATRE / Zemun 5/11/2010 / Grateful citizens 
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Fig. 1 Old Serbian School building (1745) before illegal demolition 
and the construction of the present-day building in its place (1995)

Fig. 2 Building at 42 Njegoševa St. which housed the Serbian School 
from 1832 to 1909

Fig. 3 Teacher Joakim Vujić in municipal prison in 1809 (drawing 
from his autobiography (Belgrade: SKZ, 1901) 

Fig. 4 Bronze memorial plaque on the front façade of the old school 
(photo by Krsta Golubović)


