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(1800. – 1880.) ЈОСИПА БЕРСЕ – 
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САЖЕТАК. Предмет овог рада је анализа културолошке студије Дубровачке слике

и прилике (1800. – 1880.) Јосипа Берсе која описује дубровачку прошлост

XIX века, у циљу да се њен текст посматра у културнополитичком кон-

тексту. Путем текстолошке анализе и упоредног проучавања два текс-

та, првог који је о дум Ивану Стојановићу Берса објавио у Српском

књижевном гласнику и истог текста који је ауторовом интенцијом ин-

тегрисан у потоњу књигу, постхумно издату од стране Матице хрват-

ске, настоји се указати на проблем измене првобитног текста као по-

следице могућег деловања механизама културне политике издавача.

На овај начин се доводи у питање интегритет Берсине студије писане са

намером да се одржи самосвојни културни идентитет Дубровника. 
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УВОД

Је1ну о1 најзначајнијих, а 4о мноSо чему најс4ецифичнијих и
најзанимљивијих сEу1ија о кулEурној исEорији ДуBровника XIX
века, на4исао је након 4а1а ДуBровачке ре4уBлике, археолоS и
4исац Јоси4 Берса2, не само у циљу евоцирања 4ерио1а о1 1800.
1о 1880. Sо1ине, како је Eо у њеном (4о1)наслову назначено, већ и
1а на је1ном месEу уоBличи и 4ре1сEави сву ком4лексносE само-
својноS 1уBровачкоS 1уха и менEалиEеEа, у намери 1а сачува ау-
EенEичну 4рошлосE јавноS и 4риваEноS живоEа, али и 1а оBезBе-
1и EрајносE о1ређеноS кулEурноS енEиEеEа и њеSов о4сEанак, у
EренуEку ка1а му је, усле1 с4ецифичне Sео4олиEичке сиEуације
ДуBровника, 4реEило оси4ање. 

Оно шEо ово 1ело разликује о1 осEалих кулEурних исEорија не
лежи само у умеEнички, о1носно нараEивно, 1рамаEуршки, а на
моменEе и лирски оBликованим чињеницама и у 4осEизању ес-
EеEскоS за1овољсEва ко1 чиEалаца, већ и у чиEавој мрежи кул-
Eурно4олиEичких о1носа која се формира око из1авања овоS зна-
чајноS 1ела 1уBровачке кулEурне и књижевне BашEине, након
4ишчеве смрEи. 

Очување целовиEосEи и инEеSриEеEа је1ноS оваквоS EексEа
који има циљ 1а 4рофилише кулEурни и1енEиEеE о1ређене заје1-
нице, о1 изузеEноS је значаја. МеEо1ама EексEолошке анализе и
ком4арацијом 1вају EексEова, 4рвоS, који је о 1ум Ивану СEојано-
вићу Берса за живоEа оBјавио у Ср�ском књижевном �ласнику 1922.
Sо1ине и 1руSоS, који је верзија 4рвоS EексEа, ауEоровом инEен-
цијом инEеSрисаноS у 4оEоњу књиSу Ду�ровачке слике и �рилике
(1800.– 1880.), 4осEхумно из1аEу о1 сEране МаEице хрваEске, ов1е се

2 Јоси4 Берса (1862−1932) је Bио исEакнуEи књижевник и археолоS, конзерва-
Eор АрхеолошкоS музеја у За1ру. Поре1 низа археолошких и кулEурноисEо-
ријских сEу1ија, 4исао је и 4оезију и 4розу, као и лиBреEа за о4ере своје
Bраће, ком4озиEора Вла1имира и БлаSоја Берсе. Књижевна 1ела је оBјављи-
вао у часо4исима као шEо су Словинац, Ду�ровник (заBавник), Јавор, С�ражило-
во, Вук, Зора, Смо�ра, Босанска вила, Ле�о�ис Ма�ице ср�ске, Нова Зе�а, Бранко-
ва вечера, Ср�ски �лас, Ду�ровник (кален1ар) и Глас Црно�ораца. У За1ру 1891. Sо-
1ине излазе њеSове Пјесме, а 1896. и 4ри4овеEке С мора и �риморја, које је на-
4исао заје1но са Марком Царом. Го1ине 1841. је 4осEхумно оBјављено 1ело
4о којем ће и BиEи у4амћен, Ду�ровачке слике и �рилике (1800. – 1880.). Највећи
1ео живоEа је 4ровео у За1ру, S1е се и ро1ио и умро, али је 4еEнаесEак Sо1и-
на 1еEињсEва и ране мла1осEи 4ровео у ДуBровнику. Тај Bоравак је на њеSа
осEавио снажан уEисак, који се и 4ренео у 4исање о ДуBровнику, а зBоS чеSа
су Sа и мноSи 4роучаваоци 1уBровачке књижевносEи о1ре1или као 1уBро-
вачкоS 4исца.
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насEоји 4оказаEи 1а је EексE Берсине сEу1ије, 4оре1 4рера1е са-
моS ауEора, 4реEр4ео и извесне 4ромене које, највероваEније, ни-
су резулEаE ауEорских инEенција и које сиSнализирају 4оEен-
цијална Eен1енциозна мењања EексEа о1 сEране из1авача, мимо
4ишчеве воље. Ове измене, не само 1а мењају Берсине сEавове о
4иEању 1уBровачкоS и1енEиEеEа, националноS и кулEурноS, већ
уEичу и на 1аљу национализацију и 4рисвајање 1уBровачке кул-
Eурне Eра1иције. 

РеконсEрукцијом и разоEкривањем 4роцеса 4риређивања Бер-
синоS 1ела, онолико колико је Eо моSуће учиниEи, Bиће уEврђено
4оEенцијално 1еловање механизама кулEурних инсEиEуција,
Eачније из1авача, као факEора с4ровођења о1ређене кулEурне
4олиEике. 

БЕРСИНА КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ДУБРОВНИКА

ПоEреBа за ис4исивањем је1не кулEурне исEорије насEаје као ре-
зулEаE увиђања нео4хо1носEи консEиEуисања и очувања кулEур-
ноS и1енEиEеEа о1ређене заје1нице. После1ице Sео4олиEичкоS
4оложаја ДуBровника у XIX веку, 4осеBно исEанчано је осеEио
Јоси4 Берса и оEу1а је више 1еценија своS живоEа 4освеEио оBим-
ном и инEензивном ра1у, нај4ре на 4рику4љању најразличиEи-
јих исEоријских 4о1аEака, а 4оEом и на њиховој сисEемаEизацији
и класификацији, 1а Bи на крају 4осао завршио књижевним
оBликовањем своS EексEа, како Bи Sа на најне4осре1нији начин
4риBлижио својим чиEаоцима, заљуBљеницима у ДуBровник и
1уBровачку 4рошлосE. ЊеSово 1ело, ДуBровачке слике и 4рилике
(1800. – 1880.), „historiografsko-literarno štivo o mikrokozmosu du-
brovačkog 19. stoljeća” (Ћосић, 2002, сEр. 16), 1еEаљно 4ре1сEавља
кулEурну исEорију ДуBровника XIX века, а ауEор Sовори 

„о sutonu Republike, vremenu francuskog zauzeća i desetlećima habs-
burške vlasti sve do vlastitog detinjstva i mladosti u šezdesetim i sedam-
desetim godinama 19. stolećа” (Ћосић, 2002, сEр. 16). 

Иако је сваки 4ерио1 1уBровачке 4рошлосEи Bио EурBуленEан,
Sо1ине 4осле ус4осEављања француске, а 4оEом и аусEријске
власEи, 4ре1сEављају 4осеBно 4оEресан исEоријски EренуEак ка-
1а је 1ошло и 1о коначноS слома ДуBровачке ре4уBлике. О4и-
сујући 4осле1ње Eрзаје ДуBровника 1а очува своју самосEалносE
и инEеSриEеE унуEар Далмације и нових Sео4олиEичких 4о1ела
које су 4оEресале овај 1ео Евро4е на 4раSу XX века, Берса је на-
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сEојао 1а на лиEераран начин 4ре1сEави 1уBровачку 4рошлосE,
као и 1а Eрајно заBележи каракEерисEике осоBеноS 1уBровачкоS
менEалиEеEа и 1уха. Иако је живоE за4очео и завршио у За1ру,
4рово1ећи у ДуBровнику свеSа 4еEнаесEак Sо1ина, и Eо у 1еEињ-
сEву и раној мла1осEи, 1уBровачки и1енEиEеE Берси није нико
4орекао: „Odgojen u dubrovačkom duhu, čitavog se životа osjećao
Dubrovčaninom.” (Ћосић, 2002, сEр. 11), а АлBерE Халер Sа смаEра
чисEо 1уBровачким 4исцем новијеS времена (1941, сEр. 285).

КулEурна 1елаEносE је у ДуBровнику 4о1 аусEроуSарском вла-
шћу ослаBила, а исEовремено се мењала и социјална слика Sра1а
(Тоља, 2011, сEр. 63). О4а1ање свих вре1носEи након уки1ања
ДуBровачке ре4уBлике 1808. Sо1ине, како у јавном, Eако и у сфери
4риваEноS живоEа, условило је рађање 4оEреBе за ре1ефиниса-
њем кулEурноS и1енEиEеEа. Из исEоS разлоSа је насEао и 4окреE
СрBа каEолика у ДуBовнику и Далмацији. Сама римокаEоличка
црква 4рема овом 4окреEу није имала 4осеBно из1ефинисан
сEав, смаEрајући 1а они не 4окрећу верско већ 4олиEичко и на-
ционално 4иEање (Тоља, 2011, сEр. 179). Према ра1овима КосEе
МилуEиновића (1989), као и Николе Тоље (2011), Јоси4 Берса је
Bио 1ео овоS 4окреEа и Eо оноS 1ела који је чинила „građanska in-
teligencija svetovno usmerena” (Тоља, 2011, сEр. 366). У Eоме лежи
још је1ан BиEан моEив за 4исање 1ела које Bи се Bавило очувањем
1уBровачке кулEурне Eра1иције, о1носно 1елoвало у циљу с4ре-
чавања о1нарођавања ДуBровчана за време аусEроуSарске вла1а-
вине. ПокреE је насEојао 1а 4овраEи нека1ашњи кулEурни и1ен-
EиEеE ДуBровчана, као и 1а им оBезBе1и свеEлију кулEурну
Bу1ућносE (Тоља, 2011, сEр. 418).3 

Ћосић 4римећује 1а је Берса је1ан о1 4рвих који на нов начин
вре1нује 1уBровачку исEорију XIX века, не 4осмаEрајући је само
као 1оBа „4а1а”и „умирања”: 

„Unatoč tragici i gorčini, u Bersinoj slici Grada nema mjesta beznađu.
[…] Bersa slijedi tradiciju, ali nije tradicionalist; on shvaća nužnost pro-
mjena i potrebu preobrazbe. Dubrovnik svoga vremena vidi on kao grad
koji se trudom i potencijalima svojih građana regenerira i u novim okol-
nostima stječe priliku da iznova definira svoj identitet” (2002, сEр. 19). 

3 Берса Sра1и мноSо 4орEреEа знамениEих и уEицајних СрBа каEолика међу
којима су Нико и Ме1о Пуцић, Перо Бу1мани, МаEија Бан, Милан РешеEар,
Луко Зоре, Никша Гра1и, Иван СEојановић, Лујо Војновић и ПеEар Колен1ић. 
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У4раво је из ем4аEије 4рема ДуBровчанима, као и љуBави 4рема
1уBровачкој исEорији, насEало ово 1ело, а из исEоS разлоSа је ка-
сније 1оживело инEензивну реце4цију.

Берса 1еEаљно 4риказује и 4о1роBно анализира 1олазак новоS
времена, смену власEи и смену Sенерација, а самим Eим и сисEе-
ма вре1носEи, 4а и факEора који о1ређују 1аљи кулEурни 4ре-
оBражај и асимилацију у EренуEку ка1а ДуBровник 4осEаје 1ео
АусEроуSарске монархије.4 АуEор нескривено указује на неEр4е-
љивосE ДуBровчана 4рема и1ејама хомоSенизације кулEуре и
асимиловања 4о1 4аролом космо4олиEизма, у чему ви1и је1ан
о1 узрока урушавања с4ецифичноS 1уBровачкоS кулEурноS и1ен-
EиEеEа. Иако му се може замериEи не1осEаEак научномеEо1о-
лошке а4араEуре, Bу1ући 1а је 4исао „bez znanstvenog imperativa
i mimo historiografskih uzusa” (Ћосић, 2002, сEр. 16), нема сумње у
Берсину научну веро1осEојносE.5 Он своју кулEурну исEорију 4и-
ше у ширем конEексEу 1рушEвене и 4олиEичке исEорије, на-
сEојећи 1а 1â слику целоку4ноS 1уBровачкоS живоEа.

4 ПеEар Милосављевић смаEра 1а овај 4ерио1, и 4оре1 EоSа шEо је Eек 1939. Sо-
1ине 1уBровачко 4о1ручје ушло у сасEав Бановине ХрваEске, каракEерише
за4очињање кроаEизације ДуBровника и Eо највише 1еловањем (римокаEо-
личке) цркве и 4росвеEе: „Са ус4осEављањем аусEријске власEи јавља се је1-
на нова 4ојава у ДуBровнику. То је кроаEизација ДуBровника и ДуBровча-
на.”(1996, сEр. 169). ПокреE СрBа каEолика се, 4рема њеSовом мишљењу, ор-
Sанизује као о1Sовор на ову 4ојаву, 1ок је 4рисуEно све мање исEицање „сло-
винскоS” каракEера ДуBровника, а све више ср4скоS или хрваEскоS, Bу1ући
1а се Eоком XIX века свесE о еEничкој 4ри4а1носEи 4осEе4ено 4реоBражава-
ла у свесE о различиEој националној 4ри4а1носEи хрваEскоS и ср4скоS наро-
1а. ХрваEска национална и1еја се 4ак, 4рема Тољином исEраживању, наро-
чиEо 4очела јављаEи након слома илиризма и револуције 1848/49. (2011,
сEр. 114) и Eек након ср4скоS националноS ексклузивизма. Оно шEо Тоља у
свом 1елу 4осеBно исEиче јесEе 1а су ДуBровчани, и ХрваEи и СрBи, насEоја-
ли 1а из своје велике љуBави 4рема Sра1у очувају њеSову самосEалносE, 4а
су заEо и Bили у1ружени и нарочиEо исEрајни у и1еји залаSања за „словин-
сEво” (јуSословенсEво).

5 О исEориоSрафским изворима које је Берса корисEио за сасEављање овоS
1ела, о 4оуз1аносEи њеSовоS научноS 4осEу4ка и о1Sоворном EреEирању
исEориоSрафских чињеница, можемо чиEаEи у 4ре1Sовору 1руSоS из1ања
Ду�ровачких слика и �рилика (1800. – 1880.), S1е Ћосић 4о1роBније исEражује
исEоријско-4олиEичку и BиоSрафску факEоSрафију БерсиноS ра1а (2002,
сEр. 24−28). 
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ИСТОРИЈАТ ОБЈАВЉИВАЊА ТЕКСТА БЕРСИНЕ СТУДИЈЕ

Ка1а је у 4иEању ова Берсина сEу1ија, ауEоSраф није 1осEу4ан јав-
носEи и не зна се 4оуз1ано шEа се са њим 1оSо1ило. Пишући о
су1Bини ориSиналноS БерсиноS руко4иса и исEоријаEу оBјављи-
вања EексEа, у 4ре1Sовору 1руSоS из1ања МаEице хрваEске у Ду-
Bровнику из 2002. Sо1ине, СEје4ан Ћосић 4реE4осEавља 1а је Бер-
син руко4ис изSуBљен са 4исаном заосEавшEином Тиаса
МорEиђије, 4риређивача 4рвоS из1ања Ду�ровачких слика и �рили-
ка (1800. – 1880.) (2011, сEр. 23). 

Ћосић на4омиње 1а се на основу 1окуменаEа МаEице хрваEске,
који су насEали у време 4рвоS из1ања, може закључиEи о извори-
ма, Eј. Sрађи коју је Берса корисEио, али 1а се моSу сазнаEи и рела-
Eивно Eачни 4о1аци о изворнику, као и изменама 4риређивача,
које је он сачинио 4рема у4уEсEвима 4рвих рецензенаEа и со4-
сEвеним насEојањима усклађеним са захEевима из1авача. Из
4ишчеве 4ре4иске се 1â уEвр1иEи 1а је 4рвоBиEни назив ове сEу-
1ије Bио Слике и �рилике из не-авне -у�ровачке �рошлос�и (а 4о1
овим насловом је шEам4ан и Берсин EексE о 1ум Ивану СEојано-
вићу у Ср�ском књижевном �ласнику), 1а је Берса сам у 4осле1њем
часу 4роменио наслов и 4ослао EексE у ЗаSреB, наменивши Sа у4-
раво МаEици хрваEској, Eе 1а је 4ишчева сесEра Даница во1ила
BриSу о руко4ису и слала Sа МаEици у 1ва навраEа, 1931. и 1940.
Sо1ине (Ћосић, 2002, сEр. 20‒21). Иако је 1оBио 4ре4оруке рецен-
зенаEа, исEоричара књижевносEи Винка Лозовине и линSвисEе
МаEе ТенEора, МаEица хрваEска је 4рво из1ање 4уBликовала Eек
1941. Sо1ине, 1евеE Sо1ина након ауEорове смрEи.6 МеђуEим, Eре-
Bало Bи ис4иEаEи моSућносE 1а ли је 4ре EоSа руко4ис Bио 4ослаE
Ср4ској краљевској ака1емији, а 4оEом и Ср4ској књижевној за-
1рузи (у Eо време се на њеном челу налазе Павле По4овић о1
1928. 1о 1937. и Марко Цар о1 1937. 1о 1941. Sо1ине) и 1а ли су оне
о1Bиле њеSово шEам4ање, као и моSућносE 1а је машино4ис 1ела
са Берсиним ис4равкама њеSова сесEра Даница након ДруSоS
свеEскоS раEа 1осEавила Ср4ској ака1емији наука и умеEносEи,
S1е Sа 1анас и4ак не можемо 4ронаћи.

6 МаEица хрваEска је 2002. Sо1ине оBјавила 1руSо из1ање Ду�ровачких слика и
�рилика (1800. – 1880.), исEовеEно 4рвом из1ању, али са 4ре1Sовором СEје4ана
Ћосића и 1о1аEим реSисEром имена који знаEно олакшава коришћење ове
књиSе. Поре1 овоS 1руSоS из1ања, EреBа на4оменуEи и 1а се 2002. Sо1ине
4ојављује 4решEам4ано 4рво из1ање, у из1ању ХрваEскоS За4исника (Хано-
вер – Чаковец), са 4ре1Sовором Љу1евиEа Крм4оEића.
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ПрвоBиEни руко4ис о1 410 сEраница и Eри целине рас4оређене
у 18 4оSлавља, МорEиђија је 1940. Sо1ине скраEио за 133 сEранице
и рас4оре1ио EексE у 15 4оSлавља. Повезивао је сро1не 1елове
различиEих 4оSлавља како Bи изBеSао Берсина сувишна 4о-
нављања, 1ржећи се 4ре4оруке 4рвих рецензенаEа 1а се не4оE-
реBно развучени 1елови скраEе и изBаце циEирања и 4онављања,
а EексE учини ује1наченијим. ИзBацивао је и 4ренаSлашене
суBјекEивне су1ове, 1ок 1елове мемоарско-анеS1оEскоS каракEе-
ра најверовEније није скраћивао, чувајући на Eај начин Берсином
EексEу умеEничку целовиEосE. Осим EоSа, 4рви рецензенEи су 1а-
ли 4ре4оруку и 1а се измене и ис4раве нека Берсина лексичка
решења која су означили као локализме, 4ровинцијализме и Bал-
канизме, као и 1а се изврши осавремењавање EексEа у скла1у са
хрваEским језичким сEан1ар1ом. МорEиђија је извршио и 4роме-
ну лексике, и4ак за1ржавши низ локализама и 1уBровчанизама −
н4р. кафу и кафану није мењао у каву и кавану (Ћосић, 2002, сEр.
22). Које све 4ре4равке је извршио, немоSуће је 4оуз1ано уEвр1и-
Eи, али се зна 1а је изBацио Берсин уво1, смаEрајући Sа не4ри-
кла1ним, и 1а је на4равио свој 4ре1Sовор, 4риEом не наво1ећи
уре1ничке акEивносEи које је 4ре1узео. Сваком новом 4оSлављу
1о1ао је и а1екваEан уво1ни 1ео у форми резимеа, о1носно о4иса
са1ржаја 4оSлавља. „Jesu li, pak, njegove škare ponegde zasijekle
više nego što je trebalo, vjerojatno nikada nećemo saznati.”(Ћосић,
2002, сEр. 23).

КОМПАРАТИВНА ТЕКСТОЛОШКА АНАЛИЗА И УТВРЂИВАЊЕ АУТЕНТИЧНОСТИ 
ТЕКСТOВА

Ком4араEивном језичком и 1искурзивном анализом моSуће је
оEвориEи 4иEање уEврђивања ауEенEичносEи БерсиноS EексEа
који је оBјавила МаEица хрваEска. У4оређивањем 1вају EексEова
може се ући у EраS изменама 4риређивача сEу1ије, а Eиме на из-
весEан начин наSовесEиEи кулEурни 4роSрам МаEице хрваEске
као инсEиEуције, који је 4риређивач засEу4ао. ТексEолошка
исEраживања ће у Eом смислу ов1е 4ослужиEи као меEо1 уEврђи-
вања 1ејсEва механизама о1ређене кулEурне 4олиEике.

Имајући у ви1у целоку4ни Берсин ра1, 4ри4а1носE СрBима ка-
Eолицима, сасвим немоEивисаном Bи се моSла EумачиEи Берси-
на изразиEа 4рохрваEска оријенEација која Bи Sа у 4осле1њим Sо-
1инама живоEа моSла наEераEи 1а 4ромени сEав о ауEенEичном
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1уBровачком и1енEиEеEу и њеSовој, 4ре свеSа кулEурној, ауEоно-
мији. 

Али, 4оSле1ајмо нај4ре о којим EексEовима је реч. 

О је1ном о1 најисEакнуEијих вођа 4окреEа СрBа каEолика, 1ум
Ивану СEојановићу, Берса 1922. Sо1ине оBјављује чланак 4о1 на-
зивом Слике и �рилике из не-авне -у�ровачке �рошлос�и: Дум Иван
С�ојановић, у Ср�ском књижевном �ласнику.7 Раније смо на4омену-
ли 1а је 4рвоBиEни наслов Берсине сEу1ије у4раво Bио Слике и
�рилике из не-авне -у�ровачке �рошлос�и. Можемо 4реE4осEавиEи
1а је овај EексE ауEор већ Eа1а смаEрао 1елом своје Bу1уће оBимне
сEу1ије, али 1а Sа ја за ову 4рилику из ње из1војио и 4осеBно оBја-
вио. Овај EексE ће BиEи 4рви о1 1ва која ћемо у4оређиваEи. 

ДруSи је, наравно, верзија EоS исEоS EексEа о 1ум Ивану СEоја-
новићу, али онако како је он оBјављен у оквиру Ду�ровачких слика
и �рилика (1800. – 1880.), 1акле, у оном оBлику у којем Sа 4роналази-
мо у 12. 4оSлављу ове књиSе (2002, сEр. 258−264). Са EексEолошкоS
ас4екEа исEорије EексEа можемо закључиEи 1а је 4рви EексE сEа-
рији и 1а 4ре1сEавља 4рву варијанEу.8 

Је1ан о1 основних за1аEака EексEолоSије јесEе уEврђивање сEе-
4ена ауEоризованосEи и 4ишчеве сEваралачке воље, као и 4ро-
учавање EексEа са сEановишEа њеSове исEорије. СмаEра се 1а је
EексE ауEоризован Eек ка1а је ауEор 1ао саSласносE за оBјављи-
вање и 4оEвр1ио њеSову ваљаносE. ПосEавиEи 4иEање ауEенEич-
носEи БерсиноS EексEа оEвара и 4иEање евенEуалноS 1ејсEва цен-

7 Берса је изузеEан 4орEреEисE који је своју сEу1ију и оBликовао Eако 1а она
личи на је1ну велику Sалерију 4орEреEа: о1 Bрзо4оEезних 4олуреченичних
1о оних које је 4исао и на више сEрана, а Eакав је у4раво 4орEреE Ивана
СEојановића. Сви 4оје1иначни о4иси знамениEих ДуBровчана сасEављени
су са намером 1а мозаично 4ре1сEаве колекEивну слику 1уBровачкоS мен-
EалиEеEа. АуEор насEавља Eра1ицију BиоSрафије као књижевноS жанра који
је у 1уBровачкој лиEераEури Bио нај4рисуEнији у 4ерио1у о1 XV 1о 4очеEка
XIX века, а који се 4осEе4ено 4реоBражаво са развиEком исEоријске свесEи у
4роучавању књижевносEи и консEиEуисањем исEорије књижевносEи. У ос-
нови оваквих BиоSрафија је хуманисEичка свесE и занос ин1иви1уалношћу,
као и свесE о Eоме 1а су живоEи о1ређених љу1и вре1ни 1а Bу1у у4амћени
(Бојовић, 2007, сEр. 103).

8 Појам варијанEе (верзије) у новој књижевносEи означава 4осеBан ви1 4ро-
мене унеEе у EексE о1 сEране ауEора (Иванић, 2001, сEр. 25). С оBзиром на Eо
1а је са1а уви1 у руко4исни ориSинал немоSућ, ов1е узимамо у оBзир само
4оменуEи 1ео Ду�ровачких слика и �рилика (1800. – 1880.), јер је1ино Eај 1ео Eек-
сEа има раније оBјављену ауEоризовану верзију.
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зуре о1 сEране МаEице хрваEске, али исEовремено и о1Bацивања
моSућносEи о 4реокреEу у и1ејама и сEавовима самоS ауEора. 

Берса у својој сEу1ији исEиче 1а је сEање са маEерњим, хрва�-
ским, језиком веома лоше. Ви1имо, 1акле, 1а он језик којим Sово-
ре ДуBровчани, у Ду�ровачким сликама и �риликама (1800. – 1880.),
назива хрваEским и 1а се 4роEиви 1руSачијем именовању, шEо
4осеBно наSлашава у фусноEи која у4ућује на Eо 1а И1а фон Ди-
ринSсфел1 језик ДуBровчана „4оSрешно” назива ср4ским (Берса,
2002, сEр. 219). ПознаEо је, међуEим, 1а су ДуBровчани свој језик
Eоком исEорије најчешће звали „словинским” (lingua slava) или
„наш(к)им” (Тоља, 2011, сEр. 137). Бу1ући 1а је несумњиво 4ри4а-
1ао 4окреEу СрBа каEолика који је у ДуBровнику снажно 1еловао
о1 70-их Sо1ина XIX века, 4а све 1о 4очеEка XX века, о1носно 1о
времена реализације јуSословенске и1еје, можемо 4роBлемаEи-
зоваEи у сEу1ији 4овремено уочљив неEр4ељив сEав 4рема СрBи-
ма и ср4ском језику.

Наиме, своју 4рву зBирку 4оезије је 1891. Sо1ине Берса оBјавио
у За1ру, у шEам4арији Ивана Во1ицке, а сама зBирка је шEам4ана
ћирилицом. Берса се Bавио и (4олемичким) 1о4уњавањем 4осве-
Eе Горско� вијенца. При4овеEке које је оBјавио са Марком Царом у
књизи С мора и �риморја оBилују ср4ским, а не хрваEским имени-
ма, 1ок језик којим се у њима, као и у 4есмама служи, и 4о лекси-
ци и 4о синEаксичким консEрукцијама, више о1Sовара ср4ском
неSо хрваEском. Овај 4роBлем је у свом 4оSовору Ду�ровачких сли-
ка и �рилика (1800. – 1880.) 4оменуо и Љу1евиE Крм4оEић (в. 2002,
сEр. 3‒79) називајући Берсу хрваEским Јанусом и алу1ирајући на
њеSово 4оEенцијално 1восEруко лице (2002, сEр. 9). ОEу1а је ва-
жно разоEкриваEи и 4роналазиEи 4оEенцијалне узроке оваквоS
БерсиноS „4реоBражаја”, уколико он уо4шEе 4осEоји, а са 1руSе
сEране и ис4иEаEи колики је и какав Bио моSући у1ео МаEице хр-
ваEске као из1авача, о1носно у1ео рецензенаEа и 4риређивача
ориSиналноS руко4иса ове сEу1ије, шEо је, наравно, оEежано,
с оBзиром на Eо 1а нам је он са1а не1осEу4ан.

У4оређујући 1ва 4оменуEа EексEа, нај4ре уочавамо 1а је 4рви
шEам4ан ћириличким, а 1руSи лаEиничким 4исмом, са Eрансли-
Eерованим власEиEим именима, а не EранскриBованим, како је
Eо у 4рвом случај. Примећујемо 4овремено изосEајање 4оје1и-
них 1елова реченица, оBично оних 1елова који 1о1аEно 4оеEи-
зују EексE, али и 4ромену ре1осле1а речи, шEо не уEиче на уруша-
вање њеSове семанEичке целовиEосEи. Такође, у Ду�ровачким
сликама и �риликама (1800. – 1880.) је 1о1аE је1ан 1ужи 1ео којеS не-
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ма у 4рвом EексEу, шEо можемо 4реE4осEавиEи 1а 4ре1сEавља
Берсину каснију 1о4уну. Али Eакве измене ов1е нису у 4рвом
4лану. 

Важније је уочиEи Eен1енцију у кроаEизацији лексичкоS нивоа
језика у Ду�ровачким сликама и �риликама (1800. – 1880.): умесEо ле-
кар (Берса, 1922, сEр. 23) сEоји lječnik (Берса, 2002, сEр. 258), умесEо
вас�и�ање (Берса, 1922, сEр. 26) сEоји odgoj (Берса, 2002, сEр. 260),
умесEо фини (Берса, 1922, сEр. 26) сEоји tankoćutni (Берса, 2002, сEр.
260), умесEо морални (Берса, 1922, сEр. 30) сEоји ćudoredni (Берса,
2002, сEр. 264), иE1. 

Поре1 ових лексичких измена, занимљиво је 4римеEиEи 1а су
називи словенски и ср�ски језик замењени називом хрва�ски је-
зик. На 4ример:

„ОEац Пацифик, 1ум Иванов МенEор, с4а1ао је у невјеројаEно ве-
лики Bрој ДуBровчана који су на 1околици, у својим мирним зам-
цима или у Eишини манас�ира, чиEав свој вијек EраEили у књижев-
ном 4ослу, које сачињавањем словенских или лаEинских 4јесама,
које 4ревођењем Sрчких и лаEинских класика.” (Берса, 1922,
сEр. 25).

„Otac Pacifik, dum Ivanov Mentor, spadao je u nevjerojatno veliki
broj Dubrovčana koji su na dokolici, u svojim mirnim zamcima ili u tišini
samostana, čitav svoj vijek tratili u književnom poslu, koje sačinjava-
njem hrvatskih ili latinskih pjesama, koje prevođenjem grčkih i latinskih
klasika.” (Берса, 2002, сEр. 259‒260).

Или у овом 1елу EексEа:

„ОEац Пацифик слао му је свако јуEро 4о је1ан е4иSрам на лаEин-
ском или ср�ском језику , који Bи више 4уEа 4ро4раEио кошићем
Eек уBраноS манасEирскоS воћа […]” (Берса, 1922, сEр. 26).

„Otac Pacifik slao mu je svako jutro po jedan epigram na latinskom ili
na hrvatskom jeziku, i to po više puta zajedno sa košićem tek ubranog vo-
ća […]” (Берса, 2002, сEр. 260).

Крајње Eен1енциозним Bи се моSло 4роEумачиEи и изосEавља-
ње имена Вука Караџића и Вука Врчевића у сле1ећем о1ломку:

„ЉуBав за маEерински језик највише 4оBу1ише у њему з�ирке на-
ро-них �ри�овије-ака Вука Караџића и Вука Врчевића и фрањевца оца
Пацифика Ра1ељевића […]”(Берса, 1922, сEр. 25).

„Ljubav za materinski jezik pobudi u njemu sabirač narodnih pripo-
vijedaka Franjevac o. Pacifik Radeljević […]” (Берса, 2002, сEр. 259),
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као и у наре1ном, S1е 4оре1 овоS изосEављања 4роналазимо још
је1ан 4ример измене синEаSме „наш језик”синEаSмом „хрва�ски
језик”:

„ЗаисEа, чу1о је како ова 4осле1ња Eројица, који су се 4ре1 мла-
1им Иваном о1ушевљавали чи�ањем �ек изашлих Вукових -јела и
ље4оEама наше� језика, нијесу Bаш никако уEјецали […]” (Берса,
1922, сEр. 24).

 „Zaista je čudo, kako ova poslednja trojica, koji su se pred mladim
Ivanom oduševljavali ljepotama hrvatskog jezika, nijesu baš nikako utje-
cali […]” (Берса, 2002, сEр. 258).

Ови и 1руSи ин1икаEивни 4римери указују на 4оEенцијално
1еловање кулEурне 4олиEике из1авача у смеру 4рохрваEске Eен-
1енције. „U skladu sa suvremenom nacionalnointegracijskom situa-
cijom, Bersine pridjeve ’naški’, ’narodni’ i ’srpsko-hrvatski’ mijenjao
(Т. МорEиђија, 4рим. Ј. М.) je u ’hrvatski’” (Ћосић, 2002, сEр. 22). Ви-
1имо 1а је 4риређивач 1осле1но мењао 4ри1ев „ср4ски”, а са-
свим сим4EомаEичним се може смаEраEи и изBацивање 4омену-
Eих 1елова EексEа у којима се 4омињу неки ср4ски ауEори, или
1елова који на Bило који 1руSи начин корес4он1ирају са ауEен-
Eичном националном ср4ском Eра1ицијом, каква је, на 4ример,
фолклорна. ОEу1а 4риређивач изосEавља и је1но 1ело Никше
Гра1ија. Наиме, у 4рвом EексEу сEоји:

 „[…] Bио је 4осље1њи у је1ном на1SроBном слову и Никша Гра1и,
4исац Косовке -јевојке и С�рављенице.” (Берса, 1922, сEр. 23), 

1ок је у Ду�ровачким сликама и �риликама (1800. – 1880.) 1ело Косовка
-јевојка изосEављено:

„[…] bio je ’posljednji’ u jednom nadgrobnom slovu i Nikša Gradi, pisac
Spravljenice.” (Берса, 2002, сEр. 258).

Не 4осEоји ваљано оBјашњење зашEо Bи ауEор самоиниција-
Eивно о1усEао о1 4омињања имена Вука СEефановића Караџића,
ка1а већ знамо 1а је Bио је1ан о1 уре1ника часо4иса Вук, који је
излазио у За1ру и који се јасно залаSао 4роEив 4о1ела на ср4ско и
хрваEско – „[…] najpreče da postanemo ljudi, pa tek onda Srbi i Hrva-
ti”.9 ЛисE Вук шEам4ан је у исEој шEам4арији Ивана Во1ицке S1е је
Берса оBјавио своје 4есме. Излазио је у 4олуSо1ишњем 4ерио1у
1885. Sо1ине, као лисE за књижевносE и умеEносE, а шесEорица

9 Сви циEаEи из часо4иса Вук 1осEу4ни су на инEернеE а1реси: http://
dikaz.zkzd.hr/?pub=1&p=83&s=publ (20. 11. 2013).
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најанSажованијих ра1ника око овоS часо4иса Bили су: Марко Цар,
Михаил Ве1ро4ољанин, Јоси4 Берса, Максим Балшић, Перо Ка-
сан1рић и Паво Орловић, 1ок су се међу 4реE4лаEницима нала-
зили: Бан, Бу1мани, ЈаSић, Милићевић, Но1ило и Сун1ечић.
У 4рвом Bроју је јасно назначено зашEо лисE носи име Вука СEе-
фановића Караџића: 

„Ime Vukovo, koje sadrži donekle i naš program, služiće nam prosto
kao izgled i kažiput u izučavanju i gajenju onog divnog jezika, što je on
svojim džinovskim radom obnovio i u književnost uveo. 

Oko našeg čednog lista kanimo sazvati na okup svu našu omladinu od
Jadranskog mora do donjeg Dunava i da se na ovom plemenitom popri-
štu u brackoj slozi sljubimo; uklanjaćemo se namjerno od svojieh poli-
tičkijeh spletaka i poštovati svačija mišljenja, ali pri tom izlagati i naše
misli onom otvorenošću, koja se ozbiljnoj raspravi i dolikuje.”

МеђуEим, у4раво зBоS националисEичких и 4олиEичких раз-
мирица, овакав лисE је морао BиEи уSашен, 4а Sа уре1нишEво за-
Eвара речима:

„Jednijema ’Vuk’ ne bijaše dovoljno bizantinac, a drugijema dovoljno
starčevićanac; jedni mu zamjerahu što u zvijezde ne kuje jedino ćirilicu
i ruski knut, a drugi što ne propovjeda etimološki pravopis i prošlu slavu
kralja Zvonimira.”

ПиEање је, 1акле, 1а ли овако измењен EексE и 1аље у највећем
сEе4ену изражава ауEорову вољу или је уEицај с4ољашњих чини-
лаца – уре1ника и рецензенаEа – формирао њеSову 4сеу1овољу.
Делујући у скла1у са механизмима кулEурне 4олиEике МаEице
хрваEске, Тиаса МорEиђију можемо смаEраEи суауEором који
конEаминира Берсин EексE. 

О1Bацујемо моSућносE 1а је сам ауEор у 4осле1њим Sо1инама
живоEа, у4ркос Eоме шEо је 4рема Ћосићевом исEраживању ру-
ко4ис наменио у4раво МаEици хрваEској (2002, сEр. 20), желео 1а
своје сEавове мења у скла1у са Eен1енцијом кроаEизације Ду-
Bровника, јер Bи на Eај начин 4орекао и своје 1еловање као 4ри-
сEалице 4окреEа СрBа каEолика, а са 1руSе сEране и 4онишEио
свој ра1 на очувању 4осеBноS 1уBровачкоS кулEурноS и1енEиEеEа
ван националних 4о1ела, шEо је и Bио им4лициEни циљ њеSовоS
свеуку4ноS ра1а.

Према Bроју извора и сEе4ену њихове ауEенEичносEи, о1носно
ауEоризованосEи, у EексEолошкој анализи се налазе неколике
моSућносEи у класификацији EексEова.10 Берсин EексE о СEојано-
вићу из Ср�ско� књижевно� �ласника оBјављен је за време ауEоровоS
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живоEа. СEоSа он 4ри4а1а 4рвој Sру4и EексEова, о1носно 4ре1-
сEавља „ауEенEичан (ауEоризован) EексE шEам4ан за ауEорова
живоEа 4о1 ауEоровом конEролом” (Иванић, 2001, сEр. 62) и
4реE4осEављамо 1а Bи Берса на неки начин реаSовао уколико Bи
усEановио 1а му је ра1 Eен1енциозно 4ромењен. ОBјављивање
њеSове касније верзије у оквиру књиSе Ду�ровачке слике и �рилике
(1800. – 1880.) ауEор није моSао конEролисаEи, Eако 1а овај EексE,
као и чиEава сEу1ија, 4ри4а1а 4еEој Sру4и EексEова и може се
означиEи као „EексE из1аE 4осмрEно 4рема не1осEу4ном (заEу-
реном или унишEеном) извору” (Иванић, 2001, сEр. 62), имајући у
ви1у 1а руко4исни извор са1а нисмо у моSућносEи 1а у4оре1и-
мо. Сумња у њеSову ауEенEичносE оEу1а је у 4оE4уносEи о4рав1а-
на, чиме се и оEворила моSућносE размаEрања конEаминације
изворноS руко4иса.

Је1на о1 класификација EексEова врши се и на основу сEе4ена
завршеносEи 1ела и сEе4ена учешћа ауEора у из1ању.11 Први
EексE јесEе завршен EексE чије је из1авање ауEор моSао у мањој
или већој мери 4раEиEи, 1ок 1руSи EексE, о1носно варијанEа коју
смо размаEрали, као и цела књиSа, 4ре1сEавља завршен EексE у
Eуђем из1ању. 

10 То су сле1еће моSућносEи:

1. је1ан ауEенEичан (ауEоризован) EексE шEам4ан за ауEорова живоEа 4о1
ауEоровом конEролом;

2. више ауEенEичних (ауEоризованих) из1ања и више ауEоSрафа;

3. ауEоSраф завршеноS 1ела или ко4ија који је конEролисао ауEор;

4. је1ан или више ауEоSрафа незавршеноS 1ела;

5. ко4ија коју ауEор није конEролисао или шEам4а завршена Bез ауEорове
конEроле, о1носно EексE из1аE 4осмрEно 4рема не1осEу4ном (заEуреном
или унишEеном) извору;

6. неколико ко4ија које ауEор није конEрилисао или о Eоме немамао 4о1аEа-
ка;

7. EексE начињен ам4лификацијом (4роширењем и разра1ом изворноS Eек-
сEа) или конEаминацијом (кварењем, мешањем, сEа4ањем више руко4иса
некоS 1ела у је1ан „руко4ис”), а овакав EексE EреBа ресEиEуисаEи (Иванић,
2001, сEр. 62−63).

11 И ов1е имамо у ви1у неколико о4ција:

1. завршено 1ело у из1ању ауEора (са моSућносEима 1а је ауEор 4ри4ремио
EексE и чиEао корекEуру, или није 4ри4ремио EексE из1ања, али је чиEао ко-
рекEуру, као и моSућношћу 1а је ауEор 4ри4ремио EексE, али 1а није чиEао
корекEуру);

2. завршено 1ело у Eуђем из1ању;

3. незавршено и неоBјављено 1ело (Иванић, 2001, сEр. 73−74).
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На основу ових размаEрања, можемо закључиEи 1а су касније
измене БерсиноS руко4иса највероваEније насEале о1 сEране
4риређивача који је 1еловао у скла1у са о1ређеним кулEурно4о-
лиEичким 4роSрамом кроаEизације ДуBровника, Eе 1а ауEенEич-
ни Берсин EексE јесEе је1ино онај 4рви, оBјављен 1922. Sо1ине у
Ср�ском књижевном �ласнику. 

МЕХАНИЗМИ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ

КулEура и умеEносE, самим Eим и књижевносE, не служе је1ино
4реношењу о1ређених вре1носEи већ и њиховом ус4осEављању.
ТексE консEиEуише кулEурни и1енEиEеE, 4а свака инEервенција
у њему нужно уEиче и на саму и1енEификацију.

КроаEизација ДуBровника је инEензивно вођена након 1939. Sо-
1ине, ка1а је 1уBровачко 4о1ручје из1војено из ЗеEске Bановине
и 4ри4ојено новооснованој Бановини ХрваEској. ОEу1а је и ова
кулEурна исEорија ДуBровника EреBало 1а се укло4и у нову Sео-
4олиEичку и кулEуролошку ма4у. Бу1ући 1а је Берсина сEу1ија
4оре1 мноSоBројних чињеничних 4о1аEака 4ленила и својом
умеEничком вре1ношћу, о1 великоS значаја је Bило 4осе1оваEи је
у својој кулEурној и књижевној BашEини. ХрваEска национална
кулEурна 4олиEка, коју је свакако ре4резенEовала и МаEица хр-
ваEска, морала је BиEи усмерена ка Eен1енциозном мењању о1-
ређених месEа у Берсином EексEу, како Bи Sа 4рикључила свом
кулEурном 4роSраму и оEклонила сумњу о Sео4олиEичкој и кул-
Eурној 4ри4а1носEи ДуBровника. МаEица хрваEска, је1на о1 Sлав-
них инсEиEуција кулEуре, 1елује Eако као кулEурни 1ржавни
и1еолошки а4араE.12 Јер кулEурне форме, иако и 4осе1ују рела-
Eивну ауEономију, и4ак сEоје у ком4лексним о1носима 4рема
и1еолоSији која се 1искурзивно, 4уEем EексEа, намеће, 4а је заEо
и јасно зBоS чеSа је 1ошло 1о извесних 4ромена у Берсиној сEу-
1ији. 

Самосвојни кулEурни и1енEиEеE ДуBровчана, на чему је 4осе-
Bно инсисEирао и 4оменуEи 4окреE СрBа каEолика, на овај начин
је 1ове1ен у 4иEање. КулEура и умеEносE не моSу осEаEи ван
1рушEвених 4роцеса, 4о1ела и 4ромена. Оно шEо се оваквим ин-
Eервенцијама у EексEу 4осEиже јесEе чин урушавања вековима

12 „Izrazom ’državni ideološki aparati’ označavamo izvestan broj stvarnosti koje se
neposredno pokazuju posmatraču u obliku različitih i specijalizovanih instituci-
ja.” (АлEисер, 2012, сEр. 144). 
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4оносно исEицане 1уBровачке слоBо1е, независносEи и ауEен-
EичносEи 1уBровачкоS кулEурноS и1енEиEеEа.

ЗАКЉУЧАК „Slike i prilike pisane su bez kritičkog historiografskog aparata, kao
književno, a ne kao znanstveno djelo.” (Ћосић, 2002, сEр. 24). Иако је,
„anegdotično-memoarsko” (МорEиђија, 2002, сEр. 8), 4оре1 своје
изузеEне лиEерарносEи, оно има јак леSиEимиEеE у 4роучавању
1уBровачке 4рошлосEи и SоEово 1а нема исEраживача који ће
своје 4роучавање 1уBровачке исEорије за4очеEи Bез консулEо-
вања ове Берсине неоBичне књиSе. Како јој је 4ризнаE велики сEе-
4ен 4оуз1аносEи, она 4осEаје извор мноSих заBлу1а уколико су у
њеном EексEу извршене извесне 4ромене мимо ауEорове воље. 

Широко сликање 1уBровачкоg менEалиEеEа кроз слике 4ри-
ваEноS и јавноS живоEа у о1ређеним исEоријским (не)4рилика-
ма, може 4оменуEим инEервенцијама лако изSуBиEи своје Eежи-
шEе. ДејсEво кулEурне 4олиEике МаEице хрваEске је
4рохрваEском оријенEацијом самоS EексEа највише моSло уSро-
зиEи 1уBровачку изваннационалну кулEурну самосвојносE. Али
Bу1ући 1а је 4ишчев руко4ис за са1а не1осEу4ан, Eек смо 1ели-
мично Bили у 4рилици саSле1аEи моSуће инEервенције из1ава-
ча.

Бу1ући 1а је 4ри4а1ао 4окреEу СрBа каEолика, оBјављивао и на
ћирилици, а цео свој живоE 4ровео на EериEорији ХрваEске, за
Берсу Bи Bило о1 4осеBне важносEи изBеSавање националисEич-
ки усмерених 4о1ела на хрваEско и ср4ско. Сем EоSа, њеSова 1уB-
ровачка кулEурна исEорија и није намењена ничему 1руSом сем
исEицању независноS и ауEенEичноS кулEурноS и1енEиEеEа ДуB-
ровника и широком и 1еEаљном Bележењу славне 1уBровачке
4рошлосEи.
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SUMMARY JOSIP BERSA’S DUBROVAČKE SLIKE I PRILIKE (1800. − 1880.) 
– ONE TEXTUAL ANALYSIS

The purpose of this paper is to analyze the cultural study entitled
Dubrovačke slike i prilike (1880 – 1880) written by Josipa Bersa, which
deals with the post-republic nineteenth-century history of
Dubrovnik, with a view to considering this text in cultural and politi-
cal context. Two texts are taken into consideration: the first one
about Sir Ivan Stojanović, published by Bersa in Serbian Literary
Magazine and the same text which is, on the author’s own initiative,
integrated in the latter book, published posthumously by Matica Hr-
vatska. By means of the textual analysis and the comparative study of
the two texts in question, the paper seeks to highlight the problem of
changing the original text, resulting from the publisher’s possible
cultural policy impact. This paper brings into question the integrity of
Bersa’s study, written with the aim of preserving the particular
cultural identity of Dubrovnik. 

KEY WORDS: textual analysis, cultural history, recent Dubrovnik literature, Josip
Bersa.


