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Vošnjakova družinska mešèanska drama Lepa Vida, ki jo je pisal že v letu 1890 temelji 
na motivu slovenske ljudske pesmi o lepi Vidi, ki ga je v slovensko literaturo prvi uvedel 
Prešeren s svojo pesemsko predelavo. V dramatiki je Josip Vošnjak o lepi Vidi pisal prvi. 
Vošnjak v Vidi vselej zagovarja pravico ženske do svobodne odloèitve za zakon, èeprav 
je še vedno vpeta v pasivni položaj zgolj hèere ali žene, kakršnega je Vošnjak v dramo 
postavil tako zaradi takratne norme kot tudi zaradi svoje izkušnje. Vida je odslikava 
Vošnjakove idealne ljubezni, ki je po njegovem opisu mehkejšega znaèaja in brez lastne 
odloène volje. Vida sicer ljubi mladega plemièa Alberta in ljubezen ji zaenkrat vraèa. 
Èeprav bi šla rajši v grob, pristane na naèrtovano kupèijo iz ljubezni do oèeta, ki ji pravi: 
"Jaz prièakujem in zahtevam od tebe, da si poslušna in se ravnaš po mojih ukazih." 
Oèetov snubec je bil dober èlovek, vendar pa ima mater, ki je kriva, da se do 
petinštiridesetega leta še ni oženil.

Vošnjak se je temeljito ukvarjal s pesmijo v drami. Za narodno pesem Vida iz Korytkove 
zbirke si je želel najti primeren napev. Za glasbo je prosil Benjamina Ipavca, vendar iz 
njunega dopisovanja ne izvemo, kako resno je Ipavec vzel Vošnjakovo namero. Glasbo 
za uprizoritev te drame je napisal Karel Hoffmeister, èeški skladatelj, profesor na 
praškem konservatoriju in klavirski virtuoz.

V Lepi Vidi ni narodnostnega naboja. Ob Vošnjakovi dramatiki tako ni mogoèe govoriti 
o pravem realizmu, nikakor ne gre za naturalizem, pa tudi za simbolizem ne, èeprav v 
izražanju hrepenenja in v vkljuèevanju pesmi o lepi Vidi vidimo korake v simbolistièno 
dramatiko. Cankarjevi "simbolni" Vidi še danes ob bok postavljajo Vošnjakovo: "Kdor 
hoèe videti vnanjo lepo Vido kakor pobeglo in eventuelno vraèajoèo se propalo žensko, 
vnanjo materijalno realnost, naj èita Jurèièev roman ali Vošnjakovo dramo. Vse to 
Cankarjeva lepa Vida ni". *
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