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МИ ЛИ ЦА СО ФИН КИЋ

ОГЛЕДАЊЕБАРОКНИХПОСТУПАКАКРОЗ
ФИГУРУЖЕНЕИЉУБАВНОПЕСНИШТВО

СТАРОГДУБРОВНИКА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра по е зи ја ду бро вач ких пе сни ка, 
Хо ра ци ја Ма жи бра ди ћа, Џи ва Бу ни ћа и Иг ња та Ђур ђе ви ћа, ко ји 
при па да ју раз до бљу ба ро ка. Чи тав ХVII, па и по че так ХVIII ве ка 
ду бро вач ке књи жев но сти, обе ле же ни су сна жним при су ством ба
рок них тен ден ци ја, ка ко на пла ну по е ти ке та ко и на по љу ре то ри ке. 
Код ода бра них пе сни ка при сту пи ло се ту ма че њу ре пре зен та тив них 
при ме ра љу бав не ли ри ке, ка ко би се од го во ри ло на прет по ста вље
но при су ство ба рок ног оштро у мља и до се тљи вих но ви на при ли ком 
пе ва ња о же ни и љу ба ви. Ана ли зи ра ју се од је ци на ме ре ба ро ка да 
пе сник из не на ди и за чу ди чи та о це сво јим из ра зом, ко ји на при ме ру 
те мат скомо тив ског ослон ца љу бав ног пе сни штва до но си на гла
ше ну сен зу ал ност и ре ин тер пре ти ра тра ди ци ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ба рок, ду бро вач ка књи жев ност, Хо ра ци је 
Ма жи бра дић, Џи во Бу нић, Иг њат Ђур ђе вић, оштро у мље, до сет ка, 
за чуд ност

Књи жев ноисто риј ска, па и стро го тер ми но ло шка суд би на 
ба ро ка, пред ста вља сло жен про блем у на у ци о књи жев но сти. За
др жа ва ње на по ре клу ре чи, од пор ту гал ског на зи ва за нео бра ђен, 
не пра ви лан би сер (péro la bar ro ca), ду го је при зи ва ло не га тив ну, 
го то во пе јо ра тив ну ко но та ци ју око чи та вог прав ца. Мо же се за кљу
чи ти да до из ве сне ре ин тер пре та ци је ба ро ка1 до ла зи тек са Хајн
ри хом Вел фли ном, швај цар ским исто ри ча рем умет но сти, чи ја је 

1 Ви де ти: Го ран Ста ни ву ко вић, „Ба рок: по јам, исто ри ја, и ен гле ска књи
жев на кри ти ка ,ˮ У спо мен на Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа: збор ник Фи ло зоф ског 
фа кул те та, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2014, 140–161.
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по све ути цај на књи га о ар хи тек ту ри, Ре не сан са и ба рок (1888), отво
ри ла мо гућ ност про ши ри ва ња овог пој ма и на по ље књи жев но сти 
и му зи ке. По че ло се го во ри ти о ба ро ку као пе ри о ду у исто ри ји умет
но сти, где он пре ста је би ти по сма тран са мо као за вр шна, опа да ју ћа 
фа за ре не сан сне епо хе. Та ко ђе, мно ге сту ди је окре ну те су ба ро ку 
као сти лу, ко ји свој нај ви ши по тен ци јал до се же, пре ма Вел фли ну, 
као од луч ни пре о бра жај ре не сан се. Вел флин твр ди сле де ће:

По сле 1520. ни је на ста ло ви ше ни јед но је ди но стил ски са свим 
чи сто ре не сан сно де ло. На го ве шта ји но вог сти ла се већ ту и та мо 
по ја вљу ју, за тим по ста ју све че шћи, да би по сте пе но пре о вла да ли 
и осво ји ли це ли ну, чи ме је ко нач но на стао ба рок. Мо же се при хва
ти ти да стил око 1580. до сти же сво ју зре лост.2

Не тре ба пре не брег ну ти зна чај ра да у ком Ре не Ве лек рас пра
вља о пој му ба ро ка у на у ци о књи жев но сти. На и ме, Ве лек скре ће 
па жњу на чи ње ни цу да по себ ну суд би ну овог пој ма тво ре и значе
ња по пут не чег чуд но ва тог, на стра ног, па и, уз ин тер вен ци ју Ја ко ба 
Бурк хар та, оног де ка дент ног на кра ју ре не сан се. Ве ле ков на пор 
иде у прав цу уво ђе ња пој ма ба ро ка у ен гле ску књи жев ност, што 
до при но си афир ма ци ји ба ро ка у књи жев но сти уоп ште3. Да кле, по
чев од Вел фли на, па пре ко пр ве по ло ви не ХХ ве ка (Ернст Ро берт 
Кур ци јус, Гу став Ре не Хо ке), за у зи ма се ра ди кал но дру га чи ји при
ступ ба ро ку, ко ји ни је ла ко са гле див ни ти под ло жан јед но лич ној 
де фи ни ци ји. У ли те ра ту ри се рас пра вља о ње го вим вре мен ским 
гра ни ца ма, исто риј ској и ти по ло шкој за сно ва но сти, фа за ма ра ног 
ба ро ка, ма ни ри зма, ро ко коа, и, нај зад, осо бе ним по е тич ким сред
стви ма ко ји ма ба рок ус по ста вља ди ја лог са на сле ђем и тра ди ци јом. 

Ко ли ко са ста но ви шта по е ти ке, то ли ко и по ла зе ћи од ба рок
не ре то ри ке, тре ба ис та ћи до ми нант но при су ство стил ских фи гу
ра по пут ме та фо ре, ок си мо ро на, кон тра ста, ан ти те зе. У те жњи да 
од го во ри на исто риј ске усло ве (по вра так те ма ма сред њег ве ка, 
ре ли ги о зност, ути цај је зу и та итд.), књи жев ност ба ро ка под вр га ва 
свом сти лу, сти лу крај но сти, обра сце ко ји су се као пред ста ве 
уста ли ли у пој мов ном све ту чо ве ка тог до ба. Ко ри сте ћи би зар не 
сли ке и иде је, ме та фо ру као фи гу ру, али и као ком по зи ци о ни ме
тод, ин си сти ра ју ћи на дра ма тич но сти, ба рок на књи жев ност те жи 
да из не на ди и за чу ди сво је чи та о це. Та ко се сти же до ци ља, за
чуд но сти (me ra vi glia), хи је рар хиј ски по сма тра но нај ви шег чи ни

2 Хајн рих Вел флин, Ре не сан са и ба рок, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад 2000, 12. Пре вод: Бран ка Рај лић

3 Ре не Ве лек, „По јам ба ро ка у књи жев ном знал ству ,ˮ Кри тич ки пој мо ви, Вук 
Ка ра џић, Бе о град 1966, 47–71. Пре вод: Алек сан дар И. Спа сић и Сло бо дан Ђор ђе вић
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о ца ба рок ног ре то рич ког ни за. Она је усло вље на ме ха ни змом ра
да ин ге ни ја (ingeniо), аку те це (acutezzа) и кон че та (concettо). На 
тај на чин ком по нен те тра ди ци о нал не ре то ри ке, in ven tio, dis po si tio 
и elo cu tio, про на ла зе сво је екви ва лен те у ба ро ку. Ни ко ла Гр ди нић 
у одељ ку „Ба рокˮ свог уџ бе ни ка Пре глед по е ти ка, са жи ма прет
по став ке на стан ка ба рок ног де ла на сле де ћи на чин. На и ме, ин ге
нио, на сле ђен као од раз ве чи тих рас пра ва о та лен ту и да ру, у ба ро
ку до би ја об лик бр зог ра да ума, про ниц љи во сти, скло но сти ка 
спа ја њу ира ци о нал них, уда ље них пој мо ва. Не чу ди, сто га, што се 
у ба рок ним трак та ти ма, као што је слу чај код Бал та за ра Гра си ја на 
(Аку те ца и ве шти на ин ге ниа) и Ема ну е ла Те за у ра (Ари сто те лов 
дур бин), че сто ин си сти ра на от кри ва њу до се тљи вих ана ло ги ја, 
што по ста је и ме ха ни зам ми шље ња и ства ра ња у ба ро ку. Те за у ро се 
слу жио ме та фо ром жон гле ра при опи су ба рок ног ства ра о ца, ко ји 
ве што рас по ла же еле мен ти ма ствар но сти и рас по ре ђу је их на себи 
свој ствен на чин, ства ра ју ћи но ву, из ме ње ну ствар ност. Аку те ца, 
за ко ју зна и ан тич ки свет, у ба ро ку до би ја зна че ње оштро у мља и 
ра ди по прин ци пу ин ге ни ја, по ве зу ју ћи „фун да мен тал но опреч неˮ 
пој мо ве. Ин ге нио до би ја та ко сво ју ра ци о нал ну об ра ду, те за јед но 
са аку те цом, по себ ном ства ра лач ком сна гом, сти же до кон че та. Кон
че то се мо же раз у ме ти је ди но у ве зи са за че тим ни зом, ин ге нио˗ 
аку те ца, као њи хов ре зул тат и про ду же так. Ње го ва стру ку ра од
но си се, та ко ђе, на спа ја ње про тив реч но сти, а ње го ва су шти на је сте 
у де ло ва њу на пу бли ку. Све што до ве де до шо ка, за чу ђе ња, је сте 
кон че то. Вр хов ни циљ је ме ра ви ља, од но сно ефе кат из не на ђе ња 
ко ји се по сти же код пу бли ке. У ду гим трак та ти ма о овим пој мови
ма, и код Те за у ра и код Гра си ја на, нај и стак ну ти јих ба рок них тео
ре ти ча ра, на ла зи мо срод не ста во ве о по вла шће ној уло зи ре ци пи
јен та, ког тре ба за чу ди ти и ти ме оправ да ти ства ра лач ки рад4. У 
овом ра ду ис пи та ће се, на при ме ру по е зи је Хо ра ци ја Ма жи бра
ди ћа, Џи ва Бу ни ћа и Иг ња та Ђур ђе ви ћа, ши рок ди ја па зон пе снич
ких сли ка ко ји ма се од го ва ра на те му љу ба ви и фи гу ру же не у 
ба ро ку. Прем да је ја сно да по ме ну ти пе сни ци за со бом ни су оста
ви ли екс пли цит на ту ма че ња соп стве не по е ти ке, у ли те ра ту ри је 
по ка за но да је ду бро вач ка по е зи ја пре тр пе ла ути цај та да шњих европ
ских стру ја ња5, те да се у њој мо гу про на ћи из ра зи ти при ме ри 
ду ха ба рок не епо хе.

Ду бро вач ка љу бав на ли ри ка ба рок ног пе ри о да сва је про же
та тен зи јом из ме ђу пе трар ки стич ке и ма ри ни стич ке шко ле, сме не 

4 Ви де ти: Ни ко ла Гр ди нић, „Ба рок ,ˮ у: Пре глед по е ти ка (Сту ди ја у елек
трон ској фор ми).

5 Ви ше у: Мир ка Зо го вић, Ма ри но и ду бро вач ка књи жев ност, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 1995.
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про шлог и са да шњег. Из бор пе сни ка ко ји се свео на по ме ну ти тро
јац – Ма жи бра дић, Бу нић и Ђур ђе вић – ни је слу ча јан. На и ме, иду
ћи овим, хро но ло шким ре дом, по ста је мо гу ће пра ти ти ре во лу ци
ју пе снич ког из ра за. По чев од зна них пе трар ки стич ких то но ва, 
ко ји се по вре ме но по и гра ва ју са рас ко шном ба рок ном ре то ри ком, 
до ла зи се до сме лих и ра ди кал них про ме на у на чи ну пе ва ња. Жа
ри шна тач ка ба рок не књи жев но сти и окре та ње но вом је зич ком 
из ра зу по чи ва на од но су пре ма тра ди ци ји. Гра ни цу ста рог и но вог 
од ли ку је тен зи ја пре пли та ња из ра за ко ји при па да ју и јед ном и 
дру гом вре ме ну. На тој ме ђи сто ји пе сник Хо ра ци је Ма жи бра дић 
(1566–1641), чи ја је збир ка Пје сни љу ве не дво стру ко струк ту и ра на. 
У ње ном пр вом де лу на ла зи се по е зи ја пе трар ки стич ког ду ха, док се 
у дру гом мо же опа зи ти да пе сник по се же за но вим те ма ма и до сет
ка ма ко је су бли же ба рок ном осе ћа њу све та. Кроз не ко ли ко при
ме ра ба рок ног љу бав ног пе сни штва би ће по ка за но ка ко уз по моћ 
по ре ђе ња, на гла ше не сен зу ал но сти и по себ не осе тљи во сти на про
ла зност, ши ро ко узев, пе сник оства ру је зна чај не до ма ша је на пла
ну љу бав не ли ри ке. Он стре ми бо га том из ра зу, ни за њу рас ко шних 
сли ка, ево ци ра њу бли ских и да ле ких пој мо ва ко ји нај че шће ком
па ра ци јом сти жу до чуд но ва тих спо је ва, кат кад ап сурд них ве за у 
ко ји ма их пе сник ви ди и до жи вља ва.

У пе сми „Њен по глед чи ни чу да, шта би тек учи нио њен це
лов ,ˮ Ма жи бра дић оста је на те мат ском под руч ју тра ди ци о нал не 
по е зи је, ко ја ве ли ча љу бав и до жи вљај дра ге, пре ко ра чив ши је у 
на ме ри да сти хо ве, на на чин ба рок ног пе сни ка, ис цр пи у до сет ки. 
Ин ту и тив ност је сте вла да ју ћи прин цип ства ра ња ин ге ни о зног ума, 
ко ји је про ниц љив, брз, спре ман да нео чи глед ним ве за ма по ве же 
уда ље не фе но ме не. У по ме ну тој пе сми Хо ра ци је Ма жи бра дић 
по гле ду во ље не же не, слу же ћи се хи пер бо лом, при пи су је моћ да 
чи ни чу да. Пе сник тај по глед свр ста ва у ред еле ме на та ко је про на лази 
у при ро ди, а ко ји ма до де љу је ле ко ви та свој ства – тра ве и биља 
раз ли ка, ка мење од го ре. При ро да, сва ка ко, пред ста вља кор пус 
мо ти ва за ко ји ма по се же ба рок ни пе сник. По стиг ну ту ат мос фе ру 
пе сник окон ча ва ду гим ре то рич ким пи та њем:

Ну ако ње по глед и ли це ру ме но 
и зви дат мо же злед и ср це ра ње но,
ра д ти бих да ме ни тко го ди сад ре че 
да сре ћом љу ве ни ње це лов тко сте че,
ко ју би он ра дос у се би стећ мо гал?6

6 Ми ро слав Пан тић, Пе сни штво ре не сан се и ба ро ка: Ду бров ник, Дал ма
ци ја, Бо ка Ко тор ска, Про све та, Бе о град 1968, 156.
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Ови за вр шни сти хо ви као да са би ра ју ис ку ство чи та ве пе сме. 
Она не раз ре ша ва пи та ње ко је пе сник по ста вља не го де ло оста вља 
отво ре ним. Дра га се при ка зу је ме то ни миј ски, у ка дру где ње по глед 
и ли це ру ме но за пра во от кри ва ју њен пу ни ис це љи тељ ски по тенци
јал. У за го нет ном свр шет ку, пе сник по сред ством де сет ке, од но сно 
пи та ња, оста вља на го ве штај ве ли ке те ме о по љуп ци ма, це ло ви ма, 
ко ји ма се нај че шће оства ри ва ла ба рок на љу бав на ре то ри ка.

Пе сма „Мо же ли ико жи ве ти без ср цаˮ по ка зу је да, иа ко бли зак 
пе трар ки стич кој фра зе о ло ги ји, Ма жи бра дић има свест о ва жно сти 
ви спре ног по ре ђе ња:

Ка ко, вај мех, жи вјет мо гу 
кад ме ср це са мном ни је,
јо х! ср да шце мо је гди је 
у ка жи ми тко не бо гу;7

Пе сник, да кле, у пр вој стро фи по ста вља нео бич ну си ту а ци ју. 
У њој јед на чи дра гу са ср цем, у до слов ном зна че њу, и са жи во том, 
у пре не се ном зна че њу. На ста вља да ље, хи пер тр о фи ра но, раз ви ја
ју ћи мо тив уза луд ног жи вље ња, уко ли ко је оно без дра ге ко ја је 
сва по и сто ве ће на са пе сни ко вим ср цем. Ср це, а та ко и дра га, пред
у слов су за жи вље ње. Они су јед но, исто. Чи ни се као да се про
ма ља иде ја о бли ско сти два ве ли ка прин ци па, Еро са и Та на то са, 
ко ји на осо бен на чин ко ег зи сти ра ју. Ка ко бук ти же ља за дра гом, 
та ко и смрт пре ти пе сни ку, она труд ни жи вот кра ти. Сре ди шњи 
део пе сме одр жа ва ту на пе тост, ко ја по ен ти ра у сти ху у ком пе сни
ку од же ље ду ша ве не. Ср це се у љу бав ној по е зи ји ја вља као оп ште 
ме сто, па оно код Ма жи бра ди ћа не пред ста вља на ро чи ту но ви ну. 
Но, упа дљи во и нео бич но је сте да се чи та ва пе сма по све ти јед ном 
мо ти ву. Го во ре ћи са мо о ср цу, пе сник при зи ва пу но ко но та ци о но 
по ље овог мо ти ва, до ти чу ћи пи та ње уса мље но сти, жуд ње, љу бав
ног ја да, а све у ду хо ви том то ну.

Упут но је опа жа ње Мир ке Зо го вић о кон так ту ба рок ног пе сни
штва са на сле ђем, док у исто вре ме, ба рок про ши ру је ре пер то ар 
на сле ђе них иде ја8. Та ко се у пе сми „Це лу ни ме, це ли ват ћу ,ˮ за ти че 
па сто рал на ат мос фе ра удру же на са те мом по љуп ца, што до при но
си ње ној сен зу ал но сти. По љу бац је ме де ни и но си ин тен зив но по
зи ва ње на су срет и за до вољ ство. Сти хо ви про же ти тен зи јом не
стр пљи вог иш че ки ва ња дра ге и же ље да се пе сник с њом сје ди ни 
у по љуп цу, то пос су ду бро вач ке љу бав не ли ри ке. У ба ро ку пе сник 

7 Исто, 158.
8 М. Зо го вић, нав. де ло, 92.
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по ста је сме ли ји и не по сред но го во ри о сво јој жуд њи. Ма жи бра дић 
не уво ди ра ди кал не но ви не, али те мат ски са свим ко ре спон ди ра 
са ба рок ним ду хом. На пе тост ра сте у бр зом сме њи ва њу ре пли ка 
дра ге и дра гог, што до при но си на гла ша ва њу њи хо ве уз бу ђе но сти. 
Љу бав је не при кри ве но чул на, сло бод но ис пе ва на. По ка за ће се, 
ка сни је, да она мо же би ти и рас ка ла шна, али код Хо ра ци ја Ма жи
бра ди ћа у до број ме ри оста је у до ди ру са не по вре ди вим прин ци
пом вер но сти дра гој до смр ти, ка рак те ри стич ним за пе трар ки зам, 
што по твр ђу ју и сти хо ви ове пе сме:

Це лу ни ме, це ли ват ћу,
вик на слу жби тво јој стат ћу...9

Ба рок ни пе сник, да кле, че сто из ра жа ва на пе тост док при зи
ва са ста нак са дра гом. Пе ва ју ћи јој о ду гим че ка њи ма, вер но сти 
и го ру ћој же љи за су сре том, ис пи ту је и мо тив вре ме на, ко ји игра 
ва жну уло гу у љу ба ви. Хо ра ци је Ма жи бра дић, обра ћа ју ћи се дра
гој игра вим и не по сред ним сти хо ви ма, упо зо ра ва је да не тре ба да 
гу бе вре ме, јер мла дост про ла зи. Сти хо ви пе сме „Об љу би ме ве ће, 
об љу би!ˮ ва ри ра ју по ме ну ти мо тив, са ти пич ном сли ком мла де, 
чул не же не, ни за њем епи те та ко ји ма се при зи ва цр ве на, бо ја љуба
ви, ру ме ни ло ли ца и ко рал не усне. О пе сни ко вој вер но сти све до че 
сти хо ви ко ји ма вла да до ви тљи ва игра ре чи:

Ако сум њиш мо ја вје ра 
хо ће ли ти вјер на би ти10

Њи ма у ко рист го во ри вре ме ко је је про те кло, а ко је је пе сник 
про вео слу же ћи сво јој го спи:

знаш ма љу бав да тву тје ра 
се дам лје та зи ми и ли ти.11

На струк тур ном пла ну пе сме по сти же се це лис ход ност иде
је. Пр ва и по след ња стро фа за о кру жу ју пе сни ко ву ин тен ци ју, да 
по зо ве на љу бав ни чин, из ра жа ва ју ћи ти ху бо ја зан и свест о про
ла зно сти. У дру гом сти ху увод не стро фе на го ве ште на је ре лак си
ра ност, па и ду хо ви тост са ко јом ће пе сник при сту пи ти овој те ми. 
Же на, ко ја је хва ла врх сви јех хва ла, но си со бом ба рок но пре те ри

9 М. Пан тић, нав. де ло, 159.
10 Исто, 157.
11 Исто.
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ва ње и пре у ве ли ча ва ње. У пр вој стро фи мо же се опа зи ти, та ко ђе, 
и да у не стр пљи во сти са ко јом пе сник на сту па, он из гле да по ма ло 
ко ми чан и од већ раз дра ган, али и та јан ствен, апо стро фи ра ју ћи 
не ко ин тим но обе ћа ње ко је му је да то:

Об љу би ме ве ће, об љу би,
мо ја хва ло врх сви јех хва ла,
ври је ме и мла дос већ не гу би,
знаш што ми си обе ћа ла.12

По след ња стро фа при зи ва исти кон текст и за тва ра чи та ву пе
сму у по ла зној иде ји:

Об љу би ме тим, об љу би,
не  цкни ве ће до бру сво му,
ври је ме и мла дос тер не гу би,
та ког жи вот слу зи сво му.13

Хо ра ци је Ма жи бра дић и те мат скомо тив ски и стил ски од го
ва ра тен ден ци ја ма ба рок не ли ри ке. По ја вив ши се као ка сни пе
трар ки ста, при хва тио је но ви тон и сло бо ду у опи су љу ба ви, 
по ну дио но во ви ђе ње же не и та ко при гр лио ста тус ва жне фи гу ре 
ду бро вач ке по е зи је на ме ђи ре не сан се и ба ро ка. Пре до чио је чи
та о ци ма скло ност ка на ла же њу та на них ве за из ме ђу дра ге и пе сни
ка са мог, укр шта ју ћи их нај че шће са по зна тим еле мен ти ма љу бав не 
фра зе о ло ги је. Кроз ни зо ве ана ло ги ја, на ја вио је но во, раз у зда но 
ви ђе ње љу ба ви, ко ја те жи свом ап со лут ном оства ре њу и ис цр пље
њу у жи во ту ко ји је, ка ко ба рок ни пе сник опа жа, кра так и бр зо 
про ла зи. Љу бав се ус по ста вља као прин цип ужи ва ња и ово зе маљ
ских сла сти, ис ка зан у ду гим до зи ва њи ма дра ге кроз сти хо ве, у 
же љи да се она не при кри ве но при дру жи пе сни ку у љу бав ним 
ча ри ма. Ако пра ти мо ге не зу ба рок не љу бав не по е зи је, же ну ће, на 
свом вр хун цу раз во ја, пе сник осло бо ди ти сва ке сте ге тра ди ци о
нал ног до жи вља ја ње не уло ге и учи ни ти је крај ње до ступ ном, чак 
и блуд ном, ка ко би из не на дио читаоцa.

Чу ве ни ду бро вач ки пе сник, Џи во Бу нић (1591–1658), оста вио 
је за со бом нај це ло ви ти ји об лик ба рок не љу бав не по е зи је у збир ци 
пе са ма План до ва ња. Она са би ра до ми нант не те ме ба рок не књи жев
но сти, об ра ђу ју ћи их нај че шће у ам би ва лент ном од но су пре ма 
тра ди ци ји. У ли те ра ту ри се ја вља те за да Бу нић пред ста вља јед ног 

12 Исто.
13 Исто.
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од нај бо љих ба рок них пе сни ка ду бро вач ке књи жев но сти и да је 
сво јом по е зи јом ус по ста вио ди ја лог и са Фран че ском Пе трар ком 
и са Ђан ба ти стом Ма ри ни јем14. У свом лир ском из ра зу, Бу нић 
оста вља сли ку ома мљу ју ће жен ске ле по те, ко ја на од ре ђе ним ме
сти ма пр ко си чи та о че вим оче ки ва њи ма. Та ко Бу ни ћев ти пич ни 
из бор же не злат них пра ма на мо мен те сме њу је цр ни чи ца, или се, 
чак, као плод до се тљи во сти лир ског су бјек та, ја вља ста ри ца на ме
сту за но сне, мла де го спе. Бу нић је, да кле, сме ли ји, ко ке ти ра са гре
хом и мла да лач ким за но си ма, над ви ја ју ћи над њих облак про ла зно
сти и све при сут ност смр ти. Сав у кон тра сти ма и ок си мо ро ни ма, 
сво јом по е зи јом од го ва ра сли ци све та јед ног ба рок ног чо ве ка.

У из ра жа ва њу љу бав ног ја да ба рок ни пе сник и вла сти ту фи
гу ру и во ље ну же ну по ста вља спрам не ког еле мен та са ко јим је 
мо гу ће по ре ђе ње. На при ме ру по е зи је Џи ва Бу ни ћа из но ва се про
на ла зи од јек при ме не ино ва тив не ба рок не иде је, ко ја при бе га ва 
оби ла том ко ри шће њу ре то рич ких укра са. Бу ни ће ва пе сма „Сли чан 
сам су хом бо ру ко ји го риˮ сва се ис цр пљу је у ду гом ни зу слич но
сти ко је пе сник про на ла зи из ме ђу су хог бо ра и се бе. Ис пе ва на у 
шест стро фа, она струк тур но стро го пра ти ини ци јал ну за ми сао, 
у ко јој се че ти ри сти ха сва ке стро фе пре пли ћу та ко да се по сти же 
крај ње по и сто ве ћи ва ње ста ња бо ра, по но во еле мен та из при ро де, 
и ста ња са мог пе сни ка. Они ко ег зи сти ра ју у ствар но сти у ко јој су 
из ло же ни стра да њу, бор при род ним уде сом, а пе сник окрут но шћу 
сво је љу бље не. За кључ но са прет по след њом стро фом, ни жу се њи
хо ве слич но сти до пре за си ће ња. Оно кул ми ни ра у за вр шним сти
хо ви ма, ко ји до но се обрт, са свим у ба рок ном ду ху, пот цр та ва ју ћи, 
ипак, су штин ску раз ли ку њи хо ве зле суд би не:

Го ри мо ето са да оба,
ја уцве љен, он ве сео,
и до ма ло опет до ба,
згор је ће мо у пе пео.
Да ну гор јет он свеђ не ће,
ја  свеђ го рим у љу ба ви,
он  омла дит опет се ће,
ма се мла дост не по ја ви.15

Да кле, по тен ци јал да се об но ви, ко ји при па да при ро ди, ни је 
свој ствен са мом пе сни ку. Од на не тог му ја да, не ма оздра вље ња – где 

14 Зла та Бо јо вић, „Је дан ’раз го вор па стир ски’ Џи ва Бу ни ћа као па ра фра
за сти хо ва Џам ба ти сте Гва ри ни ја ,ˮ Ре не сан са и ба рок, На род на књи га, Бе о град 
2003, 212.

15 М. Пан тић, нав. де ло, 203.
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не ма мла до сти, на сту па ста рост. Уз гред, ва жно је при ме ти ти да 
ба рок ни ства ра лац ра чу на са по зна ва њем ре пер то а ра те ма из тра
ди ци је. Ка ко се осла ња, не кад и па ро ди ра, ре не сан сног пе сни ка, 
та ко де лу је афир ми шу ће у од но су на те ме сред њег ве ка, па чак и 
ан ти ке. Као ре фе рент на тач ка на јед ном ме сту у по ме ну тој пе сми 
фи гу ри ра и мит ска ком по нен та, ко ја ди рект но у кон текст при зи
ва Амо ра са стре ла ма:

за да те су мно ге ра не 
ме ни од стри ла од љу ба ви.16

Код Бу ни ћа по сто је и сти хо ви у ко ји ма се, у прин ци пу ком
па ра ци је, удру жу ју во ље на же на и пе сник. На и ме, у пе сми „Твр ђа 
је вил мо ја твр до га мра мо ра ,ˮ пе сник по ста вља го спу и се бе спрам 
су шти не мра мо ра, хлад ног и твр дог. Сли ка ко ја по чи ва на овом 
по ре ђе њу, до пу ње на је де скрип тив ним ни зом иде ја ко је до при но
се ја ча њу оне ини ци јал не пе снич ке сли ке:

Твр ђа је вил мо ја твр до га мра мо ра,
твр ђи сам ве ле ја од хрид ни јех од го ра;

Сти хо ви као да се ме ђу соб но над ме ћу у ис ти ца њу при ро де 
пе сни ка и дра ге, где обо је има ју ср це од сти је не. Ка ко се и ра ни је 
уо ча ва, ис црп но ни за ње слич но сти код ба рок них пе сни ка уме да 
ре зул ти ра пре о кре том. На кра ју ове, вр ло до ми шља те пе сме, Бу нић 
оста вља ап со лут ну су прот ност:

Слич ни смо меу на ми ја и ма ди кли ца:
ста нац сам ја ка ми, а она ли ти ца;
об а смо ка ме на, оба смо мра мо ри:
го ра она ле де на, ја го ра ка го ри.17

На су прот ви ше стру ко ва ри ра ном и дво ја ко при сут ном мо ти ву 
хлад но ће, ко ји по чи ва на ана ло ги ји са мра мо ром, са свим из не на
див ши, пе сник рас кри ва сво ју дру га чи ју при ро ду, као ону ко ја го ри. 
Та ко по сти же пра во на дво знач ност соп стве не при ро де ко ја увер
љи во на сту па као срод на сте ни, ка ме ну, мра мо ру, све до по след њег 
сти ха ко ји ва тром сто ји у оштрој ра зли ци пре ма ле ду. Хр ват ска 
књи жев на исто ри чар ка Ду ња Фа ли ше вац, го во ре ћи о ба рок ном 
пе сни штву, у овој Бу ни ће вој пе сми опа жа да с јед не стра не сто ји 

16 Исто.
17 Исто.
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ана ло ги ја, а са дру ге „ре то рич ки екс по ни ра на ан ти но ми ја из ме ђу 
пје снич ког су бјек та и адре са та пје сме – пје сни ко ве дра ге ,ˮ те у 
њи ма чи та „илу стра ци је апри ор не оштро ум не, ин ге ни о зне схе ме 
пје смеˮ18.

Те му про ла зно сти ни је за не ма рио ни Џи во Бу нић. На про тив, 
у ње го вим сти хо ви ма кри ју се вр хун ске ба рок не до сет ке, по ни кле 
на пе сни ко вој све сти о ин ге ни о зно сти. Кат кад од ла зи да ље, прого
ва ра ју ћи из угла стар ца, ко ји се удва ра мла дој де вој ци („Не тре ба 
да ти сам не мио што сам старˮ), док за др жа ва и се ту ба рок ног 
пе сни ка ко ји све до чи не у мит ном про ла ску мла до сти („Бје жи мла
дос, дни од хо де ,ˮ „Сва ку лје пос бри је ме кра тиˮ). Ипак, мо тив ста
ро сти, у сво јој оштро ум но сти и ефек ту из не на ђе ња, нај а у тен тич
ни ји је у пе сми „При ли је па Је ле на ста ра пред огле да лом .ˮ Гра ђу 
за ову пе сму Бу нић на ла зи у хе лен ској ми то ло ги ји, од лу чив ши да 
пе ва о нај леп шој же ни ан тич ког све та, ћер ки Ле де и Зев са. Она као 
фи гу ра пред ста вља стуб пе сме и на чин да се про го во ри о же ни као 
та квој, на јед ном оп штем пла ну, у ба рок ном ма ни ру. Осла ња ју ћи 
се на ан тич ку тра ди ци ју, Бу нић ства ра тле за су срет те ме про ла
зно сти и мо ти ва огле да ла. Огле да ло по ста је то пос у ба ро ку. У сли
кар ству је оно, та ко ђе, при сут но. Ка ра ва ђов Нар цис, на пра гу XVII 
ве ка, об је ди њу је грч ки мит и мо тив огле да ла/во де и са мо је је дан 
у ни зу ба рок них сли кар ских оства ре ња ко ја огле да ње ко ри сте као 
сим бо лич ки чин. 

У Бу ни ће вој пе сми о пре ле пој Је ле ни огле да ло ни је са мо сим бол 
не го је и не ми све док нео д ло жног про па да ња. Пред ње га пе сник, 
од го ва ра ју ћи на зах те ве ба рок не до ми шља то сти, по ста вља Је ле ну, 
као знак вр хов не ле по те, као ка те го ри ју ко ја у све сти чи та о ца ужи
ва не по вре ди вост и увек је до жи вље на у свом пу ном сја ју. Ме ђу
тим, већ пр ва два сти ха ра за ра ју иде ју да је би ло шта трај но, на 
при ме ру же не ко ја је као цви јет лје по сти са да са тре на од те шке 
ста ро сти. Пе сма не оста је са мо на опи су ста ња не го уво ди и до
га ђај, кон крет ну ак ци ју Је ле ни ну, ко јој пе сник пре пу шта глас чим 
у ру ке узме огле да ло. Са из ве сном дра ма тич но сти овог при зо ра, 
Је ле на по чи ње да раз го ва ра са со бом, са сво јим од ра зом, пра ве ћи 
ди рект не алу зи је на про паст Тро је, смрт кра ља При ја ма, бро до ве 
ко ји су уче ство ва ли у ра ту:

Узе се гле да ти у оглед, тер кли че 
зр ца ла пи та ти: Рец’ ми, мој свјет ни че,
је сам ли ово ја, ка жи ми исти ну,

18 Ду ња Фа ли ше вац, „За о штре на дик ци ја (acu tez za) у хр ват ском ба рок ном 
пје сни штву ,ˮ Cro a ti ca (Елек трон ски из вор), год. 23/24, бр. 37–38–39, 1993, 112. 
https://hr cak.sr ce.hr /in dex.ph p?show=toc&id_broj=17037 (24.09.2021)
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с ке згор је Тро ја, с ке При јам по ги ну,
с ке ти су ћу од ве зе дри је ва се с Гре чи је
и с ко’е сма че се све цар ство Ази је?19

Кроз стал не епи те те и ре то рич ко пи та ње, на гла ша ва се кон
траст мла де и ста ре Је ле не:

Гдје ли прам зла ће ни, снје жа но гдје ли це,
гд и ко раљ ру ме ни и усти ру жи це?20

У сти хо ви ма ко ји до зи ва ју Па ри са, си на тро јан ског кра ља 
При ја ма, по пу ња ва се да ље по зна та ан тич ка при ча. На овом ме сту, 
Бу нић до ти че уни вер зал но. Го во ре ћи о по је ди нач ној ле по ти, го
во ри о оп штој, о ле по ти свих мла дих, али и о ње ном про клет ству, 
ко је се огле да кроз не стал ност:

Ожи ви, Па ри де, сред тво га жи во та 
да очи тве ви де што ’е на ша лје по та!21

Мла дост и ле по та ра за ра ју ћа су си ла. Тро ја не би зго ри ла да 
је сад, оста ре лу, Па рис ви ди, ни ти би он зго рио од љу ба ви. Мо гло 
би се ре ћи да пе смом вла да ан ти те за са да шњост: про шлост, као 
над ре ђе на сли ка свим дру гим пе снич ким сли ка ма. Она пи та ње 
вре ме на и про ла зно сти чи ни цен трал ном те мом, кру ни са ном мо
ти вом огле да ла ко је пред ста вља ди рект но су о ча ва ње са исти ном. 
Огле да ло, ко је је не ка да све до чи ло ле по ту иде ал не го спе, ујед но 
је и сим бол илу зи је, опо ме на да је све про ла зно.

Сва ка ко је по ме на вред на још јед на, у сво јој но ви ни и за ову 
при ли ку, по себ но ва жна Бу ни ће ва пе сма. Ако је ре не сан сна ле по
ти ца би ла смер на, не до сти жна, све тле пу ти и ко се, са њи во од сут на, 
ба рок ни до жи вљај же не раз ру ша ва и ту прет по став ку, обра ћа ју ћи 
се љу бав ним сти хо ви ма цр ни чи ци. Џи во Бу нић се ја сно об ра чуна
ва са тра ди ци о нал ним пе сни штвом, већ у пр вој стро фи сво је пе сме 
„Ли је па цр ни чи це :ˮ

Не ка дру зи хва ле и сла ве 
све го спо је би је ло ли це,
ја  ћу ди ке тве ги зда ве 
спи је ват, ли је па цр ни чи це!22

19 М. Пан тић, нав. де ло, 204.
20 Исто.
21 Исто.
22 Исто, 207.
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Пе сник дру ги ма пре пу шта оно ти пич но, и окре ће се вре лу но
вих те ма, ме ђу ко ји ма је, сва ка ко, и же на са свим дру га чи ја. Њену 
раз ли чи тост Бу нић су ге ри ше на ро чи тим из бо ром опи са, нео бич
них ме та фо ра и лек си ке ко ја це лом пе смом упу ћу је на там но. По
ка за но је ра ни је да очи дра ге мо гу би ти по пут сун ца, али не и на 
ли цу ко је је мрач но као ноћ:

нег Да ни це дви је сви је ти ти 
у сред мра ка цр не но ћи.23

Бу нић улан ча ва ме та фо ре, раз ви ја ју ћи да ље су ге стив ност ове 
но ви не, до жи вља ва ју ћи дра гу кроз сли ке ве се ле тми не, раз блуд не 
мр кли не, угљен об љу бље ни. Те мат скомо тив ски склоп пе трар ки стич
ке ли ри ке плод но је по ље за ис пи ти ва ње мо гућ но сти ра ди кал но 
дру га чи јег пе ва ња, де мон стри ра ња ин ге ни о зног пе снич ког ума. 
На кон цу, Бу нић чу ва не што ста рог сен ти мен та, да ју ћи же ни моћ, 
јед на че ћи љу бав са ап со лут ним – у цр ни лу свеђ при би ва’. Ипак, 
ње го ва же на сто ји као ан ти те за оче ки ва ном обра сцу ле по те. По зна
то је да се те ма цр ни чи це нај пре ја вља код Та са, а да је при сут на и 
код Ма ри на, те су на тај на чин ус по ста вље ни те ме љи оних опи са 
„ко ји ма се на мер но од сту па, су прот ста вља, па и не ги ра пе трар ки
стич ки иде ал ле пе пла ве го спеˮ24.

По след њи ве ли ки пе сник Ду бров ни ка, све стран, плод ног опу са, 
Иг њат Ђур ђе вић (1675–1737), у сво јој по е зи ји по сти же ван ред но 
оства ре ње ба рок них прин ци па. Ве ро до стој ни је на ста вљач про
це са не по врат но от по че тог у План до ва њи ма Џи ва Бу ни ћа, ко ји је 
учвр стио те ме ље ба рок не ли ри ке. Ђур ђе вић при па да по зном ба ро
ку и све до чи о пу ту пре ђе ном у име но ве ре то ри ке, о че му го во ре 
Пје сни раз ли ке. Ње го ви сти хо ви од ли ку ју се гу сто на ни за ним кон
че ти ма и ме та фо ра ма, мо жда чак и нај ра ди кал ни јим оства ре њем 
ба рок них те мат ских пре о ку па ци ја. Ре ци мо, пе смом „Љу би ца сун
цу слич на ,ˮ Ђур ђе вић се мо же при кљу чи ти ни зу сти хо ва ко ји по
ка зу ју ка ко ме ха ни змом по ре ђе ња ба рок ни пе сник по сти же ефе кат 
до се тљи ве, за чу ђу ју ће по е зи је. Код Ђур ђе ви ћа се, као на та на ној 
гра ни ци ја ве и при ви ђе ња, дра га при ка зу је као сун це. У го ру ћој 
же љи да угле да ли це сво је дра ге, пе сник от кри ва ка ко се пре ва рио 
у не све сти:

упо знах се, до бро мо је,
у при сви је тло сун це од не би 

23 Исто.
24 М. Зо го вић, нав. де ло, 100.
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из ис точ ни јех стра на ко је 
ис хо ђа ше слич но те би.25

Уз сав сим бо лич ки на пон ко ји сун це има, пе сма би ва сме ште
на у по ље ира ци о нал ног, ин ту и тив ног до жи вља ја љу ба ви и же не. 
Ђур ђе вић да ле ко од ла зи у свом по ку ша ју да пре ва зи ђе хо ри зонт 
оче ки ва ња чи та о ца. Узи ма ју ћи сун це као основ са ко јим дра га може 
ла ко да ус по ста ви ве зу, по прин ци пу слич но сти, он се не за др жа
ва на по ре ђе њу не го исту па као збу ње ни пе сник, ко јем се у че жњи 
и не стр пљи вом иш че ки ва њу сво је дра ге, при ви ђа да она хо да ка 
ње му, док се, за пра во, про ма ља сун це.

Ђур ђе ви ћу, опет, ни је стран ни пре ла зак у са свим дру гу крај
ност. Од дра ге ко ја је сво је вр сни ап со лут, исто вет на са сун цем, је
дин стве на и јед на та ква, Ђур ђе вић не сме та но кли зи ка из ра жа ва њу 
по тре бе ба рок ног пе сни ка да љу бав ука же две ма же на ма. У пе сми 
„Освје тља ва се го спо ђи шпот ноˮ за ти че се јед на та ква би зар на си
ту а ци ја. Оштро ум ни ба рок ни сти хо ви ме та фо ру ср ца као ста на 
љу ба ви, ко ри сте да ис ка жу ве ли ко ду шност пе сни ко ву. Ње го во ср це 
мно зи је ма го спо ђа ми по го дан је стан. По зајм љу је мо ти ве из при
ро де, ка ко би се по и сто ве тио са њом и на пра вио до се тљи ву увер
ти ру за обра ћа ње же ни. Ка ко лав не хр ли к ис тој во ди, ме сец јед ну 
зви је зду вик не из во ди, та ко и пе сник не осе ћа кри ви цу што во ли 
и Љу би цу и Сун ча ни цу. Ови сти хо ви ујед но су и низ оправ да ња, 
у фор ми кон че та, ко ја за се бе пе сник про на ла зи. У дру гој по ло
ви ни пе сме уо ча ва се да су го спе исте у пе сни ко вим укр ште ним 
до жи вља ји ма, што по твр ђу је и сво је вр сна струк тур на и лек сич ка 
си ме трич ност сти хо ва:

Ти си дра га, дра га је она,
она ’е ли је па, ли је па ти си...

И од мах у сле де ћој стро фи:

Кад њу гр лим, ма го спо је,
на  те ми со мо ја ле ти;
ка д це ли вам усти тво је,
она  ми је на па ме ти.26

Ни жу ћи јед на ким жа ром све ча ри ко је кра се рај ске дви је ди
кли це, пе сник се, не тре ба за не ма ри ти, све вре ме обра ћа јед ној 

25 М. Пан тић, нав. де ло, 266.
26 Исто, 273.
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го спо ји, иза зи ва ју ћи љу бо мо ру, по и гра ва ју ћи се кроз чи та ву пе сму 
у овом кон че ту. Чи ни се да је то ба рок ни на чин да пе сник ма ни
пу ли ше за да том те мом и дра гој са оп шти по себ ност. Ипак, пе сма 
„Ту жба љу ве наˮ пред ста вља сво је вр сни на ста вак и од го вор пе сни
ку на на ме ру да има две љу ба ви. Ис пу ња ва се ле пр ша вост, обе сност, 
до се тљи вост Ђур ђе ви ће ве љу бав не ли ри ке, а све ра ди за чу ђе ња 
ко је пе сник же ли да про у зро ку је. Го спе од би ја ју да де ле пе сни ко ву 
љу бав и он се жа ли чи та о ци ма: обје уври је дих, обје из гу бих. Из не
на ђу је пе сни ко ва до след ност у ја ди ко ва њу, где, го то во ко мич но, 
од би ја да при хва ти да је ње го ва за ми сао о љу ба ви са две же не ван 
сва ке тра ди ци о нал не пред ста ве. За вр ша ва у за је дљи вом и гор дом 
то ну, по ру чу ју ћи да је у час из гу био оно што је с тру дом на шо и 
сте ко. 

Сти хо ви Иг ња та Ђур ђе ви ћа и у пе сми оста вље ној за сам крај, 
све до че о по зна ва њу им пе ра ти ва да се у по е зи ји оства ри кон че ту
о зан, оштро ум ни из раз. У „Љу ве ном ужи ва њуˮ Ђур ђе вић без цен
зу ре опи су је љу бав са сво јом го спом, у сен зу ал ном кљу чу. Те ма 
по љуп ца већ у пр вој стро фи от кри ва при сност, уче шће дра ге у љу
бав ном чи ну, ски да ју ћи вео ин ти ме. Ђур ђе вић на го ми ла ва епи те те, 
пре на гла ша ва ју ћи ле по ту го спе и сво ја осе ћа ња. Оста је при ис тој 
ме та фо ри, у ко јој је дра га ње го во сун це, а при сут на је и игра ре
чи ма – о сун ча на Сун ча ни це, о ме ду ше ду шо ми ла. Ба рок ни трет
ман мо ти ва сна при су тан је и у овој Ђур ђе ви ће вој пе сми. Не где 
на тан кој гра ни ци, пре пли ће се не ве ри ца и оства ре ње сно ви ђе ња, 
ко је окон ча ва пе сни ко вим уве ра ва њем и се бе и чи та о ца да је дра
га ту, до ди ру је је, ви ди је, по твр ђу је: на ру ци је мо је сун це при че
сти то. Ако је ина че по зи ва ње љу бав ни ка на по љуп це пред ста
вља ло на ја ву стра сти, чул но сти, блу ди, то код Ђур ђе ви ћа, као 
по зног ба рок ног пе сни ка, би ва уве ли ко оства ре но. Ђур ђе вић не 
оста вља ни шта на ни воу слут ње не го опи су је при сут ност дра ге, 
крај ње те ле сно, пу те но:

Ово су оне пр си од сни је га,
во ће од рај ски јех пе ри во ја!
ов о ’е лје пос ти је ла оне га
у ком жи ве ду ша мо ја.27

Као и Ма жи бра дић, код ког је же на хва ла врх сви јех хва ла, и 
Ђур ђе вић сво јој го спи при ла зи са ти пич ним ба рок ним пре у ве ли
ча ва њем: при ли је пи јех ви ла кру но. Јед ну од сво јих нај сен зу ал ни јих 
пе са ма Ђур ђе вић окон ча ва у не ис црп ном ни за њу не за си тих же ља 

27 Исто, 271.
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за ап со лут ним сје ди ње њем са дра гом. У по след њим сти хо ви ма 
по и гра ва се са те мом смр ти, за чу ђен и сам што му је да то да у ра ју 
ужи ва и то ком жи во та.

На осно ву све га до са да ре че ног, мо же се за кљу чи ти да до се
тљи вост Иг ња та Ђур ђе ви ћа сто ји као кру на ба рок ног раз до бља 
ду бро вач ке по е зи је. При ли ком об ра де те ме љу ба ви, Ђур ђе вић 
ства ра дру га чи ји је зич ки ни во, ко ји по ла же пра во на ви ше знач
ност. Ка ко под се ћа и Мир ка Зо го вић, о по е тич кој све сти ба рок них 
пе сни ка у Ду бров ни ку те шко је не што са си гур но шћу твр ди ти, 
јер се све до ХVIII ве ка „ни су пи са ле по е ти кеˮ и тек не ки сти хо ви 
и ре до ви са ау то по е тич ким по тен ци ја лом (ка кав је Ђур ђе ви ћев 
пред го вор Уз да си ма Мандaлијене по кор ни це) мо гу на го ве сти ти да 
су ду бро вач ки пе сни ци „ми сли ли на на чин свој ствен оста лим европ
ским ба рок ним пе сни ци маˮ28. Пе снич ке сли ке, тро пи, екс пе ри
мен ти са ње са уста ље ним обра сци ма пе ва ња, че сто, ка ко се ви ди 
и у ис так ну тим при ме ри ма, фи гу ри ра ју као основ за по сти за ње 
ци ља, за чуд но сти, у ба ро ку. До во ђе њем основ них тво рач ких еле
ме на та љу бав не ли ри ке у не сва ки да шње ве зе и си ту а ци је, ду бро
вач ки пе сни ци по све до чи ли су ин ге ни о зност ба рок не ства ра лач ке 
све сти.

Осврт

Ба рок на по е зи ја бе ле жи на ра слу са мо свест пе сни ка, ко ји се 
при кла ња но вом сти лу и тра га за не са гле ди вим је зич ким мо гућ но
сти ма, са да, ка да се је зик отео уста ље ном ре пер то а ру из ра за. За
пра во, ба рок ни пе сник оста је на те ри то ри ји и ра ни је ко ри шће них 
те ма, мо ти ва, фи гу ра, али им при сту па у же љи да спо ји не спо ји
во, кроз игру ре чи, уво де ћи на ро чи ту ко му ни ка ци ју из ме ђу де ла, 
чи та о ца и се бе. Ин ге ни о зни ум ба рок ног пе сни ка ра чу на са истим 
умом чи та о ца. У су сре ту са кон крет ним де лом, чи та лац, ком је с 
по себ ном па жњом окре ну та ба рок на по е ти ка, би ва укљу чен у 
про цес ства ра ња та ко што по кре ће вла сти ти ин ге ни о зни ум. У 
ба рок ном пе сни штву су сре ће мо се са не ве ро ват ним при ме ри ма 
пе снич ке до ми шља то сти, ба рок но има нент не, ко ја по ма же про цес 
оства ри ва ња за чуд но сти, као ре зул та та ра да ин ге ни ја, аку те це и 
кон че та. Ка ко је и Вел флин уо чио, ба рок у сво јој ре то ри ци „же ли 
да по стиг не дру го деј ствоˮ и да чи та о це „об у зме сна гом афек та, 
не по сред но и сил ноˮ29. На при ме ри ма ду бро вач ке књи жев но сти, 
тач ни је ба рок ног љу бав ног пе сни штва, ис пи та ни су на чи ни по ја

28 М. Зо го вић, нав. де ло, 149.
29 Х. Вел флин, нав. де ло, 39.
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вљи ва ња по је ди них ба рок них по сту па ка. По себ на па жња ука за на 
је фи гу ри же не, то ме ка ко се она об ли ку је у сти хо ви ма, на да све 
ка да сто ји на су прот мо де лу ре не сан сног до жи вља ја жен ске ле по
те. Ба рок но љу бав но пе сни штво по сред ством при ме ра из по е зи је 
Хо ра ци ја Ма жи бра ди ћа, Џи ва Бу ни ћа и Иг ња та Ђур ђе ви ћа, пока
зу је број ним по ступ ци ма, по е тич ким и ре то рич ким ре ше њи ма, да 
је са свим мо гу ће по ме ра ти чи та о че ва оче ки ва ња, те у спле ту инге
ни о зних до сет ки и ау тен тич ним ба рок ним оштро у мљем по сти ћи 
ме ра ви љу.
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