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^ovekova sre}a i ~ovekova mera
Promena kvaliteta ̀ ivota

Зар није боље кад се живи боље?
Средњовековни човек није сматрао битним како му протиче ово зе маљ-

ски живот, пошто је спас и срећу очекивао у вечном животу после смрти. 
Ни је му било важно да буде срећан, него се трудио да буде богобојажљив, 
пра ведан и добар хришћанин.

Скромност овоземаљског животног програма одговарала је феудалном 
друштву у којем је несразмерно мало људи живело добро, у благостању, а 
огромна већина у беди и немаштини, на ниском цивилизацијском степену 
(незаштићена од глади, болести и телесних патњи, неписмена и лишена 
мо гућности кретања, путовања и пресељавања). Вредности су биле наго-
милане на малом месту у уским круговима краљевских и аристократских 
дворова и витешких тврђава, недостижне већем делу човечанства.

Промене су почеле стварањем и гомилањем вредности на местима ко-
ја су била доступна ширим круговима људи. Развој бродарства и трговине 
на Медитерану условио је изузетно динамичан развој градова на обалама 
Средоземног мора (нарочито у северној Италији где су копнени трговачки 
путеви спојени са лукама). За трговину је потребна роба, па се развијају 
занати, а производња робе узвратно подстрекава трговину (и тако у круг). 
У трговини се обрће новац, за тај посао су потребни посебни стручњаци 
па се појављују и невиђено богати банкари (на пример у Фиренци чуве-
на породица Медичи). Јача грађанска класа (такозвани трећи или средњи 
сталеж између феудалаца и кметова) и вредности из ужих кругова прено-
се се у шире, што мења квалитет живота.

За релативно кратко време веома много људи почиње да живи знатно 
боље него раније.

Промене нису само количинске, већ се развој односи и на квалитет. 
Занатлије производе квалитетнију робу, а трговци довозе луксузне артикле 
из далеких крајева. Ко би се облачио у некомотне крпе од грубе тканине ка-
да може да носи фину свилу и мекану кадифу? Уместо примитивно скува-
не и пржене хране ко не би изабрао храну са укусом финих зачина које дов-
лаче трговци из егзотичних земаља? Ко би хтео да живи у чађавој страћари 
када има могућности да сагради себи палату од мермера? Човек примећује 
да свилена хаљина није само пријатна него и лепа; палата такође, а гозба са 
укусним специјалитетима и одабраним пићима није само утољавање гла-
ди него и уживање.

Квалитет живота постаје вредност. Оно што је вредно, то је и важно, 
пос  тавља се у центар пажње, заокупља човекове мисли и жеље, те се цео 
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жи вот усредсређује на те вредности, њихово стварање, набавља ње, чување 
и умножавање.

У фокусу се налази човеков овоземаљски живот, а на врхунцу вред-
ности стоји квалитет људског постојања.

У средишту човековог интересовања стоји сам човек.
Централна вредност је човекова срећа, а све се мери човековом мером 

(уместо надљудске, небеске, божанске).

РАЗДОБЉЕ или ЕПОХА (од грчке речи истог зна-
чења) временски период који се по догађајима раз ликује 
од других. Границе уметничких раздобља скоро никада 
нису оштре и конкретне (не може се рећи да је ренесан-
са почела „у четвртак у пола два“); особине нове епохе 
јављају се прво само расуто, затим јачају и превладавају, 
најзад слабе, ишчезавају и повлаче се пред новима које 
се појављују опет прво само расуто… итд.

Nova epoha

Велике промене у размишљању (европских) људи доводе до променa 
у култури, уметности и књижевности. Раздобље тиx промена, траје од XIV 
до XVI века, a зове се хуманизам и ренесанса.

У се’ и у своје кљусе
Свилу нису прели анђели, него су је ткалe занатлије, егзотични зачи-

ни нису падали са неба, него су их довозили трговци, а паре за које је чо-
век све могао да купи, требао је да заради сам.

Људи ренесансе још нису сумњали да је све то уредио Бог, али он 
столује негде у небесима и не меша се директно у земаљске ствари. Људи 
су увидели да у свом конкретном текућем животу човек треба да се ослања 
на себе, да се узда у се’ и у своје кљусе. Можда ће после смрти прећи у не-
ки други свет, али сада, док је овде, он је сам господар своје судбине и њу 
треба да држи у својим рукама.
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ХУМАНИЗАМ (од латинске речи која значи „човек“, 
„човечји“, „људски“) 1. духовни и књижевни покрет по-
четком новог века: враћање античким (класичним) идеа-
лима и облицима, 2. (уопште) човечност, човекољубље, 
племенитост, милосрђе.

РЕНЕСАНСА (од француске речи која значи „пре-
пород“, „обнова“, „процват“, „ускрс“) епоха од XIV до 
XVI века, раздобље процвата науке, културе и уметнос-
ти. Истицање лепоте и радости живота, људских вред-
ности и врлина.

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА спомињу се често 
заједно зато што се допуњују чинећи већу целину: хума-
низам је идејна подлога ренесансе, а ренесанса је умет-
нички одраз хуманизма. Хуманизам је значајнији за на-
уку и филозофију, ренесанса за уметност. Термин рене-
санса има шире значење. Означава епоху, а хуманизам је 
њен идејни фундамент и један правац у њој.

Атмосфера епохе
Карактеришу је радост живота, уживање у изобиљу, заношење лепотом, 

природом, обожавање жене и љубави, поштовање и неговање пријатељства, 
култ образованости, знања, познавања античке културе.
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Слобода постаје централна вредност. Не-
задовољни средњим веком, владавином цркве, 
њеним забранама и кажњавањима, људи су били 
жељни слободе мишљења и осећања и њиховог 
испољавања.

Научна открића отварају и духовне хоризон-
те, а географска открића и у конкретном сми-
слу: свет (космос и Земља) постаје већи и ин-
те ресантнији, неодољиво привлачи пажњу 
(ус ред сређену дотад на неки невидљив духов ни 
свет). Тај проширен и занимљив свет човек осе-
ћа као свој и радује му се.

Препород уметности
Средњовековна уметност није била у лакој 

ситуацији: духовна и продуховљена, уколико је 
обрађивала најузвишеније теме, требало је да 
прикаже – невидљиве ствари! Замислимо шта 
то значи за сликарство.

Зато ренесансна уметност делује као екс-
плозија облика и боја, као њихова бујица и цве-
тање у пролеће.

Доминира сликарство, уметничка грана ко-
ја – као огледало – визуелно одражава свет: 
приказује оно што човек својим очима види, што 
се после вишевековног жмурења управо откри-
ва као врховна вредност и лепота.

Сликари ренесансе очито уживају у при-
казивању стварности, купају се у облицима и 
бојама, диве се лепоти – пре свега – људ ског 
тела, лица и стаса. На Страшном суду Ми кел-
анђела, великана ренесансне уметности, Исус 
Христос се појављује као атлета, као антички 
бог-лепотан.

Сликарство
У време ренесансе цветају све гране у мет-

ности. Значајни су ренесан сна музика, књи-
жев ност и позориште, али врхунац достиже 
сли кар ство. Леонардо да Винчи (1452–1519), 
Ми кел анђело Буонароти (1475–1564) и Рафаело 
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Санти (1483–1520)1 спадају међу највећа имена 
историје уметности уопште. Њихова дела улазе 
у најужи круг дела врхунских уметничких вред-
ности које је човечанство створило. Дела рене-
сансних писаца данас читамо ваљда само када 
од нас у школи захтевају, али слике и фреске у 
италијанским црквама, палатама и музејима оби-
лазе милиони туриста и културних ходочасника 
и разносе у свету упечатљив визуелни утисак о 
ренесанси.

[Напомена о сликарству: Леонардо, Микеланђело и Ра-
фаело припадају зрелој ренесанси; почетник новог стила био 
је Ђото који је живео два века раније (1266–1337), а његови 
савременици су били и непознати сликари – зографи – срп-
ских манастира Жиче, Студенице, Сопоћана и других, чије 
је зидно сликарство упадљиво сродно са раним ренесансним 
стилом у Италији.]

HUMANIZAM

Хуманизам је нововековна образованост и писменост претежно на ла-
тинском језику. (У хрватској књижевности за хуманисте користи се тер-
мин „латинисти“.)

Загледани у антички свет, хуманисти обнављају стару, пре свега рим-
ску, али преко ње и грчку културу.

Римска традиција и латински језик имају преимућство зато што је ху-
манизам настао у Италији, његови тамошњи представници су осећали 
да настављају традицију својих предака, окружени археолошким остаци-
ма античких времена.

Хуманисти су изучавали античке старине, сакупљали латинске и грчке 
рукописе, натписе на древним рушевинама и зградама. (Атмосфера тога 
може се осетити у Риму, када човек – турист – разгледајући град, одједном, 

1 Напомена о датумима: када пишем датуме увек морам да скидам са полице лекси-
кон да проверим… уколико мислим да знам…, а најчешће да просто испишем године. Наиме, 
датуме не треба напамет памтити тачно, барем не све. Треба их знати само отприлике, ради 
оријентације у прошлости. Али немојмо се оптерећивати тачним памћењем свих година рођења 
и смрти. (Не морамо знати на којој полици стоји џем, довољно је да памтимо да је у шпајзу, а 
не међу чарапама у плакару.)
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стигавши до некадашњег циркуса – Колосеума – одједном потоне у један 
други, минули свет; а доживљај је поготово јак ако неко зна да му је овде, 
пре много векова, шетао неки далеки предак.)

1. Из обраде старих текстова развија се важна наука, изучавање језика, 
граматике, правописа античких рукописа (филологија).

2. По узору на античке текстове пишу се нова, оригинална дела на ла-
тинском језику. У поезији се негују античке форме (ода, епиграм) и антич-
ки стихови (на пример хексаметар).

Један од најпознатијих песника хуманизма је Јанус Панониус (Janus 
Pannonius, 1424–1472 оригинално име Иван Чесмички), пореклом Хрват, 
а животом везан за двор краља Матије и мађарску историју, па се сврстава 
и у хрватску и у мађарску књижевност; језик његових дела у том погледу 
није био од пресудног значаја: писао је на латинском.

[Напомена о латинском језику: У католичкој цркви и феудалној државној администрацији 
користио се латински језик и у средњем веку. Међутим, тај латински језик није био истоветан 
са античким. Хуманисти су сматрали да је средњовековни латински искварен и „варварски“, и 
трудили су се да реконструишу прави, изворни латински језик и стил.]
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KWI`EVNOST RENESANSE
Језик
Књижевност ренесансе је претежно писана на народном језику. У 

то доба латински су врло добро – на нивоу да лако читају, а поготово пи-
шу – знали само најобразованији (врло узан круг) људи, а основа и суш-
тина препорода (ренесансе) била је управо у ширењу круга вредности, 
у успону народних слојева, грађанске класе, које није могла задовољити 
књижевност коју – не разуме! У најбољем случају разумеју је непотпуно. 
Осим тога, латински је тада већ углавном био мртав језик, а ренесанса је 
значила рађање, живот, живахност, динамику, цветање: све што је супрот-
но смрти и мртвилу.

Најзад, људи ренесансе хтели су да искажу своју срећу, своју радост, па 
су се питали зашто би то требало да чине на туђем језику када имају и свој 
матерњи. Није случајно да је у Италији, где је све то почело, нов стил – на 
италијанском језику – назван „слатким“ (dolce stil nuovo, то јест „нови слат-
ки стил“). Промена се лепо види и у хрватској и мађарској књижевности: 
хрватски хуманисти (латинисти) пишу на латинском, а песници ренесансе 
на хрватском, Јанус Панониус још на латинском, а Балинт Балаши (Balassi 
Bálint) већ на мађарском језику.

Dante – prete~a i spona
(1265–1321)

Један од највећих писаца светске књижевности уопште, италијански 
песник Данте Алигијери био је творац „слатког новог стила“. Његово 
главно дело је спев (еп) Божанствена комедија. Тема дела је песнико-
во путовање по „оном свету“, у који силази у потрази за Беатриче, својом 
мртвом драгом. Пролази кроз Пакао, Чистилиште и Рај (по томе је Божан-
ствена комедија подељена на три дела). У алегоријским описима визије 
загробног света Данте је песнички сумирао средњовековну цивилизацију. 
Последњи пут је показао слику света који ишчезава и наговестио је нов 
свет ренесансе на помолу. Тако је Божанствена комедија постала једно 
од врхунских остварења светске књижевности, а Данте спона између ве-
ликих цивилизацијских кругова и претеча нове књижевности.

Fran~esko Petrarka
(1304–1374)

Највећи песник ренесансе Петрарка створио je модел љубавне поезије 
који је после њега вековима владао у љубавној лирици.
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Био је образован хуманиста. Изучавао је и обрађивао античке текстове 
па је у своје доба био познат и цењен као научник и латинист.

Своје љубавне песме је писао на италијанском и захваљујући њима 
постао један од највећих песника светске књижевности.

Канцонијер
Петраркино главно дело је Канцонијер („збирка песама“, од речи „кан-

цоне“ то јест „песма“). У тој књизи је Петрарка сакупио своје љубавне пес-
ме испеване, све, једној жени, Лаури, чије је име постало симбол вољене 
и у стиховима обожаване драге.

То је лирски дневник о историји једне љубави од њеног рађања на први 
по глед (песник се заљубио у Лауру угледавши је у пролазу) до драгине смр-
ти. Према томе се песнички дневник дели на два дела: на песме настале за 
вре ме Лауриног живота и на песме настале после њене смрти.

Из стихова сазнајемо да је пре него што је угледао Лауру, песник био 
безбрижан младић, али од како се заљубио у њу, живот му је постао патња 
због узалудне чежње за њом. Наиме, она остаје недостижна. Зашто? Зато 
што Лаура вероватно и није познавала Петрарку! (Била је удата жена.) То је 
прилично чудно, а Петрарка је створио модел петраркистичке љубави.

Петраркистичка љубав
Да ли би историја лирике била сасвим другачија да је Лаура случајно 

би ла „слободна“ и узвратила песнику љубав? Не знамо, али је лако замис-
ливо да би песник измислио другу препреку или би с Лауром остварио 
љубав (као што је остваривао са другим женама са којима је имао двоје де-
це), а за музу својих песама тражио би неку другу – недостижну.

Песник ренесансе љуби стварне жене, али обожава и у стиховима ве-
лича идеалну драгу. А идеал је недостижан, па тако и идеална жена треба 
да буде недостижна, а права љубав – неостварива.

Код Петрарке је део биографије, чињеница из животописа, али је и 
њему добро дошла као песнику, а код његових следбеника, представни-
ка петраркистичке поезије, тај се шаблон претворио у обавезу: петрар-
кизам је патња (додуше „слатка“ патња) због безнадежне, неоствариве 
љубави према идеалној драгој која лебди у недостижним висинама. 
(За то је симбол ренесансне петраркистичке љубави она чувена сцена из 
Шекспирове трагедије Ромео и Јулија, где се Јулија налази на балкону, а 
Ромео одоздо уздише за њом.)

Песнички облик
Већина песама Канцонијера спевана је у облику сонета, па је та форма 

после Петрарке постала један од најомиљенијих песничких облика.
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СОНЕТ (од италијанске речи која значи „ситан звук“) 
песма од 14 стихова подељених у четири строфе од 4, 4, 
3, 3 стиха. Стихови су у оригиналном италијанском об-
лику имали 11 слогова са римама abba, abba, cdc, dcd. 
Од броја слогова и распореда сликова касније се одсту-
па, али се број стихова поштује.

\ovani Boka~o
(1313–1375)

Приповедач ренесансе Бокачо је творац новеле у савременом смислу.
Као Петрарка, и Бокачо је био образован хуманиста. Изучавао је и 

обра ђи вао античке текстове па је у своје доба био познат и цењен као на-
учник и латиниста.

Своје новеле је писао на италијанском језику и захваљујући њима пос-
тао је један од највећих имена светске књижевности.

Декамерон
Бокачово главно дело је Декамерон (ита ли-

јанска сложеница-изведеница од грчких речи ко-
је значе „десет“ и „дан“, дакле „десет дана,“, „де-
сетодневник“), збирка која садржи 100 новела 
смештених у један оквир. Из њега се сазнаје ка-
ко настају новеле: седам девојака и три младића 
напуштају Фиренцу у којој влада куга. Повлаче се 
на једно имање и тамо, да би прекра тили време, 
причају једно другом приче па је дневно испри-
чано по десет, то јест сто прича за десет дана.

Новеле су реалистичке. У њима се приказује 
свакодневни живот тога доба, обични људи раз-
личитих занимања, порекла и менталитета. Из 
тих прича добијамо шарену и динамичну слику 
једне епохе из перспективе реалног живота об-
ичних људи. (На основу Декамерона Пјер Паоло 
Пазолини, један од најпознатијих италијанских 
филмских редитеља, снимио је филм.)

Главне теме су љубав и срећа, смрт, љубавне 
не згоде које се завршавају срећно, подвале до-
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вит љивих жена глупим мужевима, успеси сналажљивих људи и страдање 
глупих, похлепних и злих.

Сходно главним темама, новеле су кратке, анегдотске, завршавају се 
обично поентом. Зато код Бокача важну улогу игра хумор, остварен при-
казивањем смешних ситуација.

Hrvatska renesansa
На јужнословенском језичком подручју ренесанса се – права, слична 

италијанској – развила само на Јадранском приморју, пре свега у Далмацији, 
Сплиту, Хвару, Задру и Дубровнику.

Ти јадрански градови доживљавају исти успон као италијански (про-
цват трговине, богаћење грађанске класе) па се развија у њима сличан стил 
жи вота (богатство, раскош) и сличан менталитет (радост, уживање), а слич-
ност се јавља и у спољашњостима (сличне зграде, улице, слично оде вање 
и ку хиња).

У таквим условима настаје слична култура, развијају се уметност и 
књи жевност. Имућне хрватске породице шаљу своје синове у Италију на 
шко ло вање одакле они доносе укус, обичаје и очекивања (на пример жељу 
да гледају позоришне представе, да читају и слушају песме). Трговачки пу-
теви отварају путеве култури.

Питање оригиналности
Разуме се да та хрватска култура веома личи на италијанску па је раније 

било таквих мишљења да је она само имитација, (слабија) копија туђег 
модела. Касније је превагну ло схватање које влада и данас и које изгледа 
убедљивијим: да се не ради о копији, него о рав но прав ној варијанти, са-
мо на другом језику.

А важно је да у тој варијанти има оригиналних локалних црта, при ла-
го ђавања и допуна. (Видећемо пример за то у версификацији хрват ских 
пе траркиста.)

Језик
Као у Италији, пресудан тренутак је и на Јадранском приморју био 

онај када су књижевници прешли са латинског на национални језик. Ла-
тински су писали хуманисти који се називају хрватским латинистима, док 
писци ренесансе користе већ народни језик.

Доминирало је штокавско наречје са икавским и ијекавским изгово-
ром, али је било и чакавских текстова. У речничком благу налазило се мно-
го ита лијанизама.
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То још није био стандардизован књижевни језик са утврђеним норма-
ма, али се у књижевној пракси спонтано градио један обичајни књижевни 
језик и стил.

Marko Maruli}
(1450–1524)

На прелазу између хуманизма и ренесансе Марулић је писао на два 
језика на латинском и хрватском. Рођен је и живео у Сплиту где се данас 
налазe његов музеј и споменик. Био је веома побожан католик али и об-
разован хуманиста, познавалац античке културе са којом је у свом родном 
граду био у директној вези. У Сплиту се налази Диоклецијанова палата. 
Ужи центар старог града чине њени остаци што даје специфичну, фантас-
тичну атмосферу, нарочито увече.

Књижевну синтезу своје хришћанске побожности и хуманизма оства-
рио је у епу Давидијада (оригиналан наслов: Davidias) писаном на латин-
ском језику у хексаметрима, а са темом из Библије (старозаветна прича о 
Давиду који је убио Голијата).

На хрватском језику је написао еп Јудита (1501, издат 1521) у којем 
уместо хексаметара користи дванаестерце. Тема је такође библијска: ста-
розаветна прича о Јеврејки Јудити која се приликом асирске опсаде њеног 
града Бетулије ушуњала у табор надмоћног непријатеља, издала се за пле-
сачицу-блудницу, завела асирског војсковођу Холоферна, убила га и одне-
ла његову одсечену главу у град. Када су сутрадан ујутру Асирци на зиди-
нама угледали крваву главу свога вође, ухватила их је паника.

Оба дела  1. узимају тему из Библије (религиозност, средњи век), 
    2. користе античку књижевну форму – еп (хуманизам), 
    3. говоре о победи малог народа над надмоћним непријатељем 

(родољубива по ру ка савременицима у време турске опасности).
У Јудити се јавља и мотив петраркизма: Јудитина лепота, којом заво-

ди Холоферна, описа на је средствима петраркистичке лирике.

Hrvatski petrarkisti
Први хрватски петраркисти су нам познати из дубровачког рукопис-

ног Зборника Никше Рањине, дубровачког „госпара“ који је 1507. године 
почео сакупљати и записивати песме својих савременика.

Епидемија
Петраркистичких песника, познатих и анонимних, било је много. Љу-

бавну поезију су писали и они који су своја значајна дела створили у дру-
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гом жанру, на пример комедиограф Марин Држић који такође има своје 
песме „љувене“ (љубавне). Била је то права књижевна епидемија, нешто 
слично као рокенрол и бит музика од 1960-их година када се у сваком се-
лу нашао локални бенд који је написао барем једну своју песму у којој је 
глав ни мотив био „I love you“ (волим те).

Међународни модел
Од Петраркиног Канцонијера до дубровачких петраркиста протекло 

је више од 150 година. За то време је ренесансна љубавна поезија прерас-
ла у песничку школу, у поетски правац који се зове петраркизам. На дал-
матинско приморје стиже већ потпуно изграђен, учвршћен, па и строго од-
ређен модел.

Петраркизам спада међу оне правце у којима се највишим песничким 
квалитетом сматра што успешније праћење модела, у овом случају из гра-
ђеног по узору на Петрарку. (То је супротно од оних праваца у којима се за 
вредност узима оригиналност, одступање од свега што је раније већ виђено. 
Такво схватање у уметности ће владати на пример у романтизму.)

У петракизму постоји модел, његово остваривање је врлина, а од сту-
пање од њега изгледа као грешка, као непознавање „заната“.

Бесмртност
У средњем веку питање бесмртности било је решено визијом загроб-

ног света у којем праведне хришћане чека вечни живот.
У хуманизму и ренесанси пажња је усредсређена на овоземаљски живот, 

па је питање вечности и бесмртности постављено из ове перспективе.
Да ли је могућа и нека овоземаљска врста бесмртности?
Пошто чаробни напитак вечног физичког живота и вечне младости није 

пронађен, морали су га заменити нечим другим: славом дела и имена. Ве-
ликани античког доба су умрли, али живе њихова имена и дела у сећању 
каснијих векова. Петрарка је такође већ одавно умро, али његова слава веч-
но живи захваљујући његовим песмама. Петрарка је бесмртан, па сви који 
понове оно што је он постигао, биће такође бесмртни. Песничка слава је 
гаранција за бесмртност. А песничка слава се постиже праћењем примера 
најславнијег песника који је већ постао бесмртан.

Петраркистичка љубав
Модел петраркистичке лирике заснован је на моделу петраркистич-

ке љубави. То је љубав на први поглед а мотивисана је телесном лепотом 
песникове драге. Али песникова љубав је неузвраћена (драга често и не 
познаје песника). То је безнадежна љубав према недостижној жени. Та-
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ко се доживљај са телесне разине премешта на духовни: од физички ле-
пе драге песник ствара идеалну жену, идол и богињу. Она пак и мора да 
буде недостижна: богињу не можемо оженити (а изгледа ни идеалну же-
ну). Песник пати због неостварености своје љубави, али је и срећан што 
је заљубљен у богињу.

Почев од Петрарке, сви петраркисти, па и хрватски, певају о таквој 
љу бави.

Реално (биографски) то је незамисливо: немогуће је да током двеста 
година ниједан младић није срео девојку која му је узвратила љубав. (Чо-
вечанство би изумрло.) Бокачове новеле пружају сасвим другачију слику 
тадашње стварности. Петраркистичке песнике треба замислити као нео-
буздане младиће који успешно освајају девојке, али стихове пишу само 
о неосвојенима, а можда само измишљенима. Петраркистичке песме (за 
разлику од Петракиних!) не треба схватити као аутобиографску исповест; 
песник можда пише неистину, а ми немамо прилику да проверимо. Но није 
ни битно, јер свакако говори у песничком моделу.

Исто тако незамисливо је да су сви петраркисти били заљубљени у 
исту девојку.

А уверавају нас да је тако: сви певају о истој девојци врло специфич-
ног изгледа: о плавуши црних очију.

Можда је Петраркина Лаура заиста била таква, али немогуће је да су 
све девојке изгледале тако (односно да црнке нико није примећивао).

[Задатак: проверите у уџбенику мађарске књижевности каква је би-
ла драга Балинта Балашија.]

Домаћи корени и локалне специфичности
Хрватски петраркисти преузимају модел: певају о неузвараћеној 

љубави и драгани плаве косе и црних очију.
Упркос томе што у основним цртама прате шаблоне, у неким битним 

и уочљивим елементима одступају од међународног модела и држе се не-
ких својих специфичности. Пошто то чине сви на исти начин, очито је да 
иза тога стоји домаћа традиција на коју се ослањају.

Најупадљивије и најчудније је одступање у версификацији.
Уместо Петраркиног и петраркистичког сонета са стихом од једанаест 

слогова и сонетским римовањем, хрватски петраркисти певају у двостру-
ко римованом дванаестерцу.

Језик и стил
Шаблонизирана у тематском и версификацијском погледу, петраркис-

тичка поезија имала је и језичке и стилске шаблоне.
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Основе тога су у међународном петраркизму у којем се, по узору на 
Петраркине песничке слике, усталило неколико „обавезних“ поређења: 
драгина коса је увек морала да буде као злато, сјај очију као сунце, песни-
ково срце обавезно мора да гори итд.

Та стилска средства задржана су и у хрватском петраркизму, а у језичкој 
реализацији добила су додатне, локалне карактеристике које су постале та-
кође „обавезне“: сунце је „сунашце“, срце је „срдашце“ (тросложне речи ви-
ше одговарају ритмичком шаблону 3 + 3 // 3 + 3), девојка је увек „диклица“, 
срдашце увек гори „пламом“ а не пламеном или огњем или ватром итд.

Хрватски петраркизам је развио, тако, специфичан, добро препознатљив 
језички, стилски и метрички модел.

[i{mundo ([i{ko) Men~eti}
(1457–1527)

Шишко Менчетић је најзначајнији песник из Зборника Никше Рањине. 
У зборнику има више стотина његових песама. У њима се остварују све 
битне особине хрватске петраркистичке поезије.

Рођен је у Дубровнику у угледној властелинској породици. Био је прави 
ренесансни човек, младић необуздане нарави који се више пута спомиње у 
судским записима. Али углавном је живео животом дубровачке властеле и 
обављао функције у републици. Умро је од куге која је харала у граду.

У његовим песмама налазимо цео петраркистички репертоар:
– љубав на први поглед: песма Први поглед,
– величање драгине лепоте: Блажени час и хип…
– патња због неузвраћене љубави: Отиде сунашце…

Renesansna drama
У веселом животу ренесансе биле су популарне и позоришне пред-

ставе.
Негде је постојало позориште у данашњем смислу речи, на пример 

Шекспирово у Лондону, другде су представе игране у природној околи-
ни: у дворовима богаташа или на градским трговима. (Ослањајући се на 
ту традицију у Сентандреји су се у другој половини 20. века сваког лета 
одржавале представе на главном тргу.

Средњовековне позоришне традиције
Представе на јавном месту нису изум ренесансе: у средњем веку су 

игране црквене драме, развијене из литургије. То су такозване мистерије, 
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пасије или приказања. Клице тога су у црквеном обреду у којем се свеште-
ник и његови помоћници (појци, певачки хор) „понашају“ као глумци (во-
де дијалог, крећу се у олтару и обављају ритуалне чинове). О празницима 
када је тема била повољна за драматизацију, нарочито на Ускрс и Божић, 
у обред су унети прави драмски и позоришни елементи (Христов гроб, бо-
жићне јасле). Пресудан моменат био је онај када се из цркве изашло на трг 
где се приказала цела ускршња прича (отуд назив „приказање“). Предста-
ве су трајале више дана (колико у Библији пише), а у представи су играли 
грађани, глумци аматери, од којих су настале позоришне дружине.

Поред религиозних представа, драмски елементи се јављају и у све-
товним забавама. За време поклада (фашанге) распрострањен је обичај 
маскирања људи (на пример карневал у Венецији или буше у Мохачу). 
Појављивање под маскама већ и само по себи садржи нечег позоришног 
(маска је заправо костим), а маскиран човек је глумац јер глуми некога 
(медведа, мајмуна или античког бога).

А онда, у веселој атмосфери покладне поворке, стигавши на трг, дво-
јица-тројица се издвоје и прикажу кратку шаљиву сцену. Ето позоришта, 
ето представе.

ФАРСА (од латинске речи која значи „испунити“, 
„попунити“) кратка комична позоришна игра, ориги-
нално шаљива међуигра у паузама мистерија, касније 
самостална целина или игра у позоришту пре и после 
озбиљног комада.

МАСКЕРАТА (од речи „маска“) ренесансна поклад-
на песма коју изводе маскирани младићи. Било је салон-
ских маскерата пристојног садржаја и уличних маскера-
та са слободним па и бестидним алегоријама углавном 
љубавног садржаја. Посебну врсту представља цинга-
реска у којој је младић прерушен у Циганку гатару и у 
виду прорицања будућности говори дамама шаљиве, го-
ропадне ствари.
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Позоришни живот у ренесансном Дубровнику
На Хрватском приморју, нарочито у Дубровнику, средњовековне по-

зоришне традиције биле су живе и развијене. Сачувани су текстови неких 
приказања, а биле су популарне и покладне фарсе и маскерате.

Занимљиво је да о позоришном животу ренесансног Дубровника 
највише знамо из забрана. На пример, забрањује се маскирање у краља, у 
свеш теника, кнеза, забрањује се да честитари на Нову годину и Божић но-
се маске (а забране сведоче о томе да је тога било).

Познато је да је у Дубровнику било глумачких дружина (група) које су 
имале задатак да се за време поклада побрину за забаву и сценске призо-
ре. Записана су имена дружине „од Бидзара“, „Гарзарија“, „Њарњаси“ или 
„Помет-дружина“ (она која је играла комад под насловом Помет).

Marin Dr`i}
(oko 1508–1576)

Дубровачки драмски писац Марин Држић је најпознатији књижевник 
хрватске ренесансе. Његове комедије су превођене и игране на страним 
језицима (на пример и на мађарском, у Сентандреји на Главном тргу).

Потиче из властелинске ду б ровачке породице која је у ње гово време 
већ ос иро ма ши ла. По породичној традицији два пута је заређен за свеш те-
ни ка, али оба пута напушта то место. Одлази у Итали ју у Сијену на више 
школе, али занемарује студије, уместо којих учествује у позоришном жи-
воту. (Сијена је нарочито позната по позоришној традицији.)

Вративши се у Дубровник, бори се са егзистенцијалним тешкоћа ма, ра-
ди као писар у солани, прихвата по-
сао забављача аус тријског грофа ко-
ји је посетио Дубровник.

Држић је права рене сан сна лич-
ност (одбија свеш тенич ки позив, за не-
мару је сту дије и живи раска лаш но), 
али ипак, ви ди и негатив ну страну жи-
во та, неправду и неједнакост и ра ђа 
се у ње му мржња против бо гаташа. 
(Умешан је и у по ли тич ку за веру.) Во-
ли ренесан сни жи  вот, али га је суд-
би на ба ци ла на ону страну где јед ва 
до пире сунце, па је у својим делима 
о том раскалашном животу говорио 
са тирично, са критичком оштрицом.
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