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П Р И К А З И

КЊИ ЖЕВ НОСТ ДУ БРОВ НИ КА: ЗНА ЧА ЈАН  
ПОД СТИ ЦАЈ БУ ДУ ЋИМ ИС ТРА ЖИ ВА ЧИ МА

Зла та Бо јо вић, Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град 2014

Зла та Бо јо вић, исто ри чар ка књи жев но сти, спа да у ред нај зна чај
ни јих про у ча ва ла ца књи жев но сти ре не сан се и ба ро ка. Иза брав ши ду
бро вач ку књи жев ност за сре ди ште ин те ре со ва ња, ау тор ка је ре зул та те 
сво јих ис тра жи ва ња об ја ви ла у ве ли ком бро ју на уч них ра до ва и књи га, 
ме ђу ко ји ма су: Дун до Ма ро је Ма ри на Др жи ћа, Осман Џи ва Гун ду ли ћа, 
Џи во Гун ду лић – „краљ илир ске по е зи је”, Ре не сан са и ба рок, Ду бро вач-
ки пи сци, Ба рок ни пе сник Пе тар Ка на ве ло вић. По кре тач је еди ци је 
„Књи жев на ба шти на ста ро га Ду бров ни ка”, у окви ру ко је је при ре ди ла 
књи ге Ма вра Ве тра но ви ћа, Дин ка Ра њи не, Иг ња та Ђур ђе ви ћа и Џо на 
Пал мо ти ћа.

Свој ду го го ди шњи на уч ни рад на по љу књи жев но сти ре не сан се и 
ба ро ка Зла та Бо јо вић за о кру жу је Исто ри јом ду бро вач ке књи жев но сти, 
об ја вље ном у из да њу „Срп ске књи жев не за дру ге”. Ре цен зент овог де ла 
је Бран ко Ле тић, про фе сор еме ри тус на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни
вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву. По ред уво да, ин дек са и бе ле шке о пи сцу, 
књи га са др жи че ти ри це ли не: „Пу те ви ху ма ни зма”, „Век ре не сан се”, 
„Епо ха ба ро ка” и „Ду бро вач ко про све ти тељ ство”. 

Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти уте ме ље на је пре све га на ис
црп но ис тра же ној ар хив ској гра ђи, али и на до стиг ну ћи ма ис тра жи ва ча 
по пут Јор ја Та ди ћа, Ми ха и ла Ди ни ћа, Ра до ва на Са мар џи ћа и њи хо вих 
след бе ни ка. Ау тор ка сво је ана ли зе пот кре пљу је и но ви јим ре зул та ти ма 
хр ват ских ис тра жи ва ча: Ду ње Фа ли ше вац, Стје па на Ћо си ћа, Не на да 
Ве ка ри ћа, Ре ље Се фе ро ви ћа и дру гих. Тру де ћи се да књи жев не и кул
тур не по ја ве мак си мал но при бли жи чи та о ци ма, Зла та Бо јо вић не од у
ста је од вла сти тих ја сних вред но сних су до ва. Ин тер пре та ци је књи жев
них де ла оства ри ва не су на два на чи на – ана ли тич ким и син те тич ким 
при сту пом де лу, при че му у кра ћим тек сто ви ма пре о вла ђу је син те тич ки, 
а у ду жим ана ли тич ки при ступ. 
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Већ на са мом по чет ку, пи шу ћи о нај ста ри јем пе ри о ду ду бро вач ке 
исто ри је, Зла та Бо јо вић ис ти че као су штин ску иде ју ду бро вач ку са мо
свој ност, ко ја се за сни ва ла на пред ста ви о са мо стал ном гра дудр жа ви, 
ко јим је вла дао склад и иде ал сло бо де. У пр вом по гла вљу, „Пу те ви ху
ма ни зма”, ау тор ка, го во ре ћи о но вој епо хи као из ра зу чо ве ко ве све сти 
о соп стве ној ства ра лач кој мо ћи, исто вре ме но пра ви ве зу с прет ход ним 
раз до бљем. На го ве шта је ху ма ни зма у Ду бров ни ку ау тор ка ви ди у де ло
ва њу ху ма ни сте Ива на Ра ве ња ни на, пи сца крат ке исто ри је Ду бро вни ка 
(Hi sto ria Ra gu sii). Ху ма ни зам би ва ја сно оформ љен, ме ђу тим, тек де ло
ва њем лич но сти по пут Ива на Стој ко ви ћа, Ива на Га зу ло ви ћа, Бен ка Ко
тру ље ви ћа. У окви ру пр ве ге не ра ци је ху ма ни ста Зла та Бо јо вић да је пре
глед ства ра ла штва Џи ва Гу че ти ћа и Фра на Лу ца Гун ду ли ћа, а у окви ру 
дру ге ана ли зи ра ства ра ла штво Кар ла Пу ци ћа, Или је Цри је ви ћа, Ја ко ва 
Бу ни ћа и Да мја на Бе не ши ћа. Пр ва ге не ра ци ја ду бро вач ких ху ма ни ста 
на сто ја ла је на уса вр ша ва њу ху ма ни стич ког ла тин ског је зи ка у исто рио
граф ској по е зи ји и про зи, те до при не ла по ти ски ва њу сред њо ве ков ног 
ла ти ни те та. По сте пе ним осло ба ђа њем од не де фи ни са ног од но са пре ма 
ре не сан сном пе сни штву ко је по чи ње да се раз ви ја у исто вре ме, пр ва 
ге не ра ци ја ху ма ни ста ство ри ла је осно ву за уз лет ху ма ни зма. Ду бро вач
ки ху ма ни зам до сти же свој вр ху нац са ства ра ла штвом Или је Цри је ви ћа, 
ко ме ау тор ка по све ћу је по себ ну па жњу у свом де лу кроз осве тља ва ње 
ње го ве би о гра фи је и пре глед књи же вог ства ра ла штва. По ред то га, у Исто-
ри ји ду бро вач ке књи жев но сти про стор је дат и оним ства ра о ци ма чи је 
је пе снич ко де ло пре све га вред но као до при нос ти по ло шкој ра зно вр сно
сти и би о граф скофак то граф ском са гле да ва њу ду бро вач ког ху ма ни зма.

У по гла вљу „Век ре не сан се” дат је раз вој ре не сан сне књи жев но сти 
Ду бров ни ка кроз пре глед нај зна чај ни јих ро до ва и вр ста. Ства ра ла штво 
овог пе ри о да ау тор ка је пред ста ви ла у окви ру три це ли не. Уо че но је да 
стро гост по де ле по ко јој се ре не сан сна књи жев ност у Ду бров ни ку раз ви
ја ла од дру ге по ло ви не XV и то ком XVI ве ка, ба рок на у XVII, а про све ти
тељ ска то ком XVI II ве ка, убла жа ва ју чи ње ни це да је по е зи је на на род ном 
је зи ку би ло и у ра ни јим де це ни ја ма XV ве ка. Као нај ком пакт ни је, ау тор
ка из два ја ства ра ла штво пр ве ге не ра ци је ду бро вач ких ре не сан сних пи
са ца – Ши шка Мен че ти ћа, Џо ра Др жи ћа и ано ним них са вре ме ни ка. 
Пе сни штву с кра ја XV ве ка при па да ле су и пе сме Џи ва Гу че ти ћа, као и 
пе сме Сла до ја из Др жи ће ве по сла ни це, за ко га зна мо да је пе вао ша љи ву 
и љу бав ну по е зи ју. У дру гом пе ри о ду, ко ји је тра јао до ста ду же, ни је би ло 
ком пакт но сти као у прет ход ном. Ства ра ла штво на на род ном је зи ку се 
раз гра на ва и бо га ти но вим са др жа ји ма и фор ма ма у скла ду са зах те ви ма 
по е ти ке и есте ти ке. Од зна чај ни јих но ви на ау тор ка из два ја хри шћан ску 
ре не сан су и ње ног нај и зра зи ти јег пред став ни ка, Ма вра Ве тра но ви ћа. 
Тре ћи, за вр шни пе ри од ре не сан се по чи ње ше зде се тих го ди на XVI ве ка. 
У окви ру овог вре мен ског раз до бља пе сни ци све ви ше пи шу на ита ли
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јан ском је зи ку – Сав ко Бо ба ље вић, Ми хо Мо нал ди, Фра но Лу ка ре вић, 
Ан тон Ме до, Лу ка Сор ко че вић и дру ги. То је био пе ри од ка да се рас пра
вља ло о по е тич ким нор ма ма и ка да се по сред но ус по ста вља ла по е ти ка 
ду бро вач ког пе сни штва. У окви ру по след ње ге не ра ци је ду бро вач ке 
ре не сан се ау тор ка да је пре глед ства ра ла штва Ан ту на Са си на и Ма ро ја 
Ма жи бра ди ћа, ко ји ства ра ју од кра ја пр ве по ло ви не XVI ве ка. Као пред
став ни ка уни вер зал ног чо ве ка свог вре ме на, по ши ри ни обра зо ва ња, 
Зла та Бо јо вић из два ја Ни ко лу Гу че ти ћа. Ње го ви ди ја ло зи са жи ма ју за
ко ни то сти ре не сан сне по е ти ке оли че не у по е зи ји овог до ба.

У це ли ни под на зи вом „Епо ха ба ро ка” про бле ма ти зу је се ба рок с 
те о риј ског ста но ви шта, те ука зу је на осо бе но сти ли те ра ту ре ове епо хе. 
Ау тор ка уо ча ва спе ци фич ност ду бро вач ке ба рок не књи жев но сти, ко ја 
нај ви ше до се ге оства ру је у пр вом пе ри о ду сво га по сто ја ња до сре ди не 
XVII ве ка. У окви ру овог пе ри о да да та је ана ли за књи жев ног ства ра ла
штва Хо ра ци ја Ма жи бра ди ћа, Сти је па Ђур ђе ви ћа, Па ско ја При мо ви ћа, 
Џи ва Гун ду ли ћа, Џи ва Бу ни ћа и Џо на Пал мо ти ћа. То је пе ри од у ко јем 
се фор ми ра ју но ви ба рок ни жан ро ви, док по сто је ћи до жи вља ва ју про
ме не, при ла го ђа ва ју ћи се сен зи би ли те ту епо хе. У ду бро вач ку књи жев
ност та да ула зи ме ло дра ма, ти пич но ба рок на вр ста. Дру ги пе ри од ду
бро вач ког ба ро ка обе ле жа ва стаг на ци ја ли те рар ног ства ра ла штва, ко ја 
би ва за о кру же на зе мљо тре сом 1667. го ди не. Та да ства ра ју Ви це Пу цић 
и Вла ди слав Мен че тић. На кон 1667. го ди не у књи жев ност ула зе Ја ке та 
Пал мо тић, Ни ко ла Бу нић и Ба ро Бе те ра, док сам крај епо хе обе ле жа ва 
Иг њат Ђур ђе вић.

„Ду бро вач ко про све ти тељ ство” као це ли на осве тља ва тра же ња 
но вог пу та у ду бро вач кој књи жев но сти, ко ја у овом пе ри о ду би ва обе
ле же на зна чај ним ути ца јем фран цу ског про све ти тељ ства. Ис ти чу ћи да 
се ја сно од ре ђе не фа зе у овом раз до бљу не мо гу од ре ди ти, Зла та Бо јо вић 
ипак, пре ма са др жа ју, ду бро вач ку књи жев ност про све ти тељ ства де ли 
на два основ на то ка. Пр ви пе ри од обе ле жен је пре во ђе њем Мо ли је ра, а 
дру ги ла ти ни змом, по бо жном књи жев но шћу и при год ном ли те ра ту ром. 
Оно што по ве зу је ова два раз до бља, по ау тор ки, је сте култ на у ке и ен ци
кло пе ди зма. У окви ру пр вог пе ри о да из дво је ни су ау то ри: Ма рин Ту ди
ше вић, Фра на ти ца Сор ко че вић, Ти мо теј Глеђ, Са ро Цри је вић, Ђор ђе 
Ба шић, Се ба сти јан Сла деДол чи и Иван Ма ри ја Ма ти ја ше вић. Про све
ти тељ ски ен ци кло пе ди зам ау тор ка од ре ђу је као про ду же так ба рок ног 
исто ри зма и ка сни јег еру ди ти зма, а у окви ру ње га из два ја Са ра Цри је ви
ћа, исто ри ча ра и ду бро вач ког би о гра фа. Би о граф ској ли те ра ту ри до при
нос да је и Ђор ђе Ба шић, уче ни ису со вац. Нај ве ће по хва ле Ду бров ча на, 
ка ко ау тор ка при ме ћу је, имао је Се ба сти јан Сла деДол чи. У окви ру 
дру гог пе ри о да ис так нут је зна чај ла ти ни зма, као и при су ство по бо жне 
и при год не ли те ра ту ре у ду бро вач кој књи жев но сти. Од зна чај них ау то
ра из до је ни су: Ан дро Па о ли, Ма ри ја Ди ми тро вић Бе те ра, Лу кре ци ја 
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Бо га ши но вић Буд ма ни, Ани ца Бо што вић и Ни ко ла Мар чи, док за вр шни 
пе ри од обе ле жа ва ју: Ма ро Зла та рић, Ан тун Фер ди нанд Пу ти ца, Пи јер ко 
Сор ко че вић и Мар ко Бру е ро вић. Об ја вљи ва њем Гун ду ли ће вог Осма на 
и ства ра ла штвом пи са ца пр вих де це ни ја XIX ве ка, по ау тор ки, за вр ша
ва се ду бро вач ка књи жев ност, по ста ју ћи део књи жев не исто ри је.

Син те за Зла те Бо јо вић, Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти, ис
црп но шћу у об ра ди обим не гра ђе, као и ва ља ном ар гу мен та ци јом, пред
ста вља зна ча јан до при нос осве тља ва њу књи жев но сти од ре не сан се до 
ра ци о на ли зма. По ред то га, ово де ло отва ра и те ме за да ља ис тра жи ва ња 
и те о риј ска про ми шља ња, бу ду ћи да Град, и у са свим из ме ње ним окол
но сти ма, на ста вља свој кул тур ни жи вот на те ме љи ма ста ре ду бро вач ке 
књи жев но сти. И у пе ри о ду оку па ци је Ду бров ник жи ви кроз ства ра ла
штво, не та ко ве ли ких, али сва ка ко зна чај них пи са ца по пут Ник ше Гра
ди ја, Ива на Сто ја но ви ћа, Ма ти је Ба на и дру гих. 

Би ља на ЋИ РИЋ

О ЖУД ЊИ ЗА РАЗ ЛИ ЧИ ТО ШЋУ

Ар тур Лав џој, Ве ли ки ла нац би ћа: Про у ча ва ње исто ри је јед не иде је, пре
ве ла Го ра на Ра и че вић, „Ака дем ска књи га”, Но ви Сад 2014

Са мо јед на ствар је по треб на: Све
Оста ло је та шти на над та шти на ма.

Г. К. Че стер тон

Ве ли ки ла нац би ћа Ар ту ра Лав џо ја (1873–1962), ка ко се на по ми ње 
на ко ри ца ма књи ге, на стао је у фор ми пре да ва ња ко ја је ау тор др жао на 
Хар вар ду 1932. и 1933. го ди не и сте као је ре пу та ци ју ка ме на те мељ ца 
„исто ри је иде ја”. Књи га се та ко ђе узи ма као основ исто риј ских и фи ло
зоф ских ана ли за 20. сто ле ћа и сто га је по све нео бич но да се све до не дав
но ни је по ја вио њен пре вод на срп ски је зик. Ка да је од већ реч о пре во ду 
и опре ми књи ге, по сао је учи њен на ви со ком ни воу и по ви со ким стан
дар ди ма: зве зди ца ма су да ти и пре во ди ла тин ских ци та та, уо би ча је них 
фра за или по ја шње ња по је ди них ме ста, а ци та ти ко ји се од но се на књи ге 
ко је су од већ пре ве де не на наш је зик, на ве де ни су пре ма тим књи га ма, 
та ко да је обез бе ђен аде ква тан увид у де ло овог ми сли о ца.

У увод ним на по ме на ма, ау тор пред ста вља књи гу као до при нос 
исто ри ји иде ја, ко ја је ши ра и спе ци фич ни ја од исто ри је фи ло зо фи је. 
Ба ве ћи се исто ри јом фи ло зоф ских док три на, она про ди ре у стро го ин ди
ви ду ал не си сте ме и раз би ја их у иде јеје ди ни це, док исто ри ча ра иде ја 




