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УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ”, 
ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ, БЕОГРАД

ПЕТРАРКА – ПРВИ МОДЕРАН ПЕСНИК

САЖЕТАК. Франческо Петрарка је отац италијанске књижевности и хума-
ниста који је имао утицај на стварање нововековне културе. Жи-
вео је у времену мешања дискурса: хришћанске религије и хума-
нистичке филозофије. Стварао је на италијанском и латинском
језику. Афирмацију је стекао Канцонијером, збирком на народ-
ном језику. Без Петраркиних латинских дела није могуће сагле-
дати ни Канцонијер, ни дух времена чији је одраз била Петрар-
кина поезија. Канцонијер не пева само о љубави према Лаури,
збирка изражава сложенију, далекосежнију поруку у којој је са-
брана идеолошка и морална криза новога века, што Петрарку
осведочава као првог модерног песника. Популарност Петрарки-
не поезије проширила се у читавој Европи и настао је феномен
петраркизма. Касније, Петраркин утицај је очигледан у роман-
тичарској и модерној књижевности (модерна и постмодерна).

Петрарка је био први модеран песник јер је отворио тему одно-
са човека и Бога. Петраркина поезија није само индивидуално
искуство песника, то је универзално искуство нововековног чове-
ка који проживљава проблем помућене егзистенције и зато Кан-

цонијер узбуђује људски дух и данас. Петрарка је изнео интимни
лирски доживљај човека у потрази за смислом, човека који је са
сигурношћу свестан једино своје коначности. Ово је постала кон-
станта која карактерише нововековну књижевности у разним
раздобљима књижевне историје.
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Ра9 је Dримљен 18. јануара 2016, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника
о9ржаном 22. ав:усLа 2016.
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ДУХОВНА ПРАЗНИНА НОВОГ ВЕКА

ЗаDа9на кулLура у својим Lемељима има анLику, хришћансLво и
хуманисLичке и9еје којима је у XIV веку оLDочео нови век. У Lу-
мачењу Dојма „хуманизам (и ренесанса)” чесLо се исLиче 9а је
DосLојала афирмација човека, афирмација овоземаљске леDоLе и
Dуноће живоLа, човекових емоLивних, умних и 9уховних DоLен-
цијала и Dоверења у ње:ову вре9носL и значај, али ка9а је заDоче-
ло ослоJађање о9 ауLориLеLа (Бо:а), човек (који је са9а мера свих
сLвари) није се DоLвр9ио као срећан. Је9ан о9 сре9ишњих моме-
наLа за разумевање ново: века јесLе DроJлем рели:иозносLи. До-
шло је 9о ширења рели:иозно: немира, из:уJио се осећај :реха,
савесL је DосLала ослоJођена, човек је Dочео 9а ра9и не оно шLо :а
чини 9оJрим, већ јаким. Човек је рели:иозан у својој сушLини,
ка9а наDусLи Бо:а, он несLаје као Jиће. Нови век је насLао (не-
сLао) из 9уховне Dразнине.

Еуђенио Гарен је DримеLио 9а је свеL који се о9ражава у вели-
ким 9елима, великим фи:урама ране иLалијанске ренесансе,
свеL чешће Lра:ичан не:о ра9осLан, :руJ и суров чешће не:о Dо-
мирен, за:онеLан и узнемирен чешће не:о ве9ар и хармоничан.
Гарен Dо9влачи 9а је Леонар9о 9а Винчи скоро оDсе9нуL визија-
ма каLасLрофе, и 9а на црLежима и сDисима фиксира умирући
универзум. За Макијавелија каже 9а је LеореLичар је9но: ра9и-
кално рђаво: љу9ско: ро9а, оJузеLо: JорJом Jез милосLи и увек
сLављено: Dре9 сурове изJоре. Према Гарену Микеланђело је ис-
Dуњен Lра:ичним осећањем љу9ско: живоLа и исLорије. Рене-
санса се већ у називу Dре9сLавља као „ново рађање”, о9носно као
Dривиле:ован, DозиLиван LренуLак о9 неосDорне вре9носLи, као
9а је љу9ски ро9 васкрснуо Jу9ећи се у новом свеLу, Dроналазећи
леDоLу живљења. ДоJроJиL ренесансе LреJа LражиLи у кулLури.
На 9ру:им Dлановима Jило је 9уJоких Dромена, али не чесLо и
DозиLивних. У времену које је Lако Jо:аLо 9окуменLима о вели-
чини човека, живоL и исLорија Jили су Lра:ични. У ИLалији, ко-
левци ренесансе, раLовало се, крварило у заверама, оLимали су
се DресLоли, оJесхраJрена је Jила инLели:енција, заLирала су се
Dоро9ична сLаJла… Турско наDре9овање и Dа9 Цари:ра9а Jиле су
DреLећa варварскa инвазијa.

С новим веком 9есио се семиолошки нере9, и9еоло:ије су Dо-
сLале вера, о9носно све је DосLало DолиLика. Мо9ерна умеLносL и
наука су зашле на JесDуће, мишљење ван свако: сисLема у шар-
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лаLансLво, човек ослоJођен сре9њовековних окова, уDлашен о9
нове слоJо9е, DосLаје изолован, Jежи у ново и9олоDоклонсLво.
У новом веку нема више, не само ује9ињења суDроLносLи, већ
нема више ни раз9вајања суDроLносLи. Ни уJиLачно суDроLсLа-
вљене и9еоло:ије нису чврсLо омеђене, Dреливају се је9на у 9ру-
:у, склаDају савезе и маниDулишу својим сле9Jеницима. СкеDLи-
цизам, релаLивизам и нихилизам су сLање 9уха савремено: чо-
века. Савремени 9оживљај свеLа Dочива на суJјекLивизму. То не
9оноси уверење о слоJо9и човека, већ во9и у оLуђеносL, сLвара
неси:урносL јер DосLоје исLине, а лаж је заDраво исLина 9ру:их,
како Lо рече Ролан БарL. Из:уJљено је саморазумевање. Како се
ишLа може знаLи у свеLу у коме свака DреLDосLавка има своју
DроLивDреLDосLавку? Не може 9а се нађе излаз из ужаса Dразни-
не, 9екламују се лажне Dриче о универзалној човечносLи и љу9-
ским Dравима, а заDраво су узалу9носL и рези:нација живљења
основни Lон расDоложења.

Рели:ија, филозофија, умеLносL и наука Dокушавају 9а о9:ово-
ре на DиLања: о9акле 9олазимо, ку9а и9емо и зашLо DосLојимо.
На JиLна DиLања нема о9:овора. Човек је суочен с Jе9ом сво: не-
знања. Ежен Јонеско је рекао 9а DосLоје 9ва велика меLафизичка
Lемеља љу9ске е:зисLенције, љуJав и смрL, и 9а умеLносL, о9но-
сно књижевносL, 9оDриноси 9а их Jу9емо свесни. Са:ле9аLи о9-
лике нововековне кулLуре, хуманизма и ренесансе, њихове о9је-
ке у Lрајању о9 шесL–се9ам векова, разумеLи Dојаву и9еоло:ија
Lоком ново: века које су засLуDали инLелекLуалци са хуманисLи-
чким сLавовима, 9онекле је мо:уће кроз Dознавање са9ржаја,
форми и LемаLике умеLносLи и књижевносLи, јер умеLносL и
књижевносL су чиниоци кулLуре и Dоуз9ане Jележнице све:а
шLо се 9ешава у 9рушLву, Lо су неDосре9ни о9јеци 9рушLвених
Lокова. УмеLничко 9ело може 9а изрази и9еје, емоције, 9ожи-
вљаје, Dа и ирационалне са9ржаје своје еDохе. УмеLносL је укоре-
њена у свом времену, она је инLе:рални 9ео 9рушLва, умеLносL
рађа и о9ржава неке о9 оJлика 9рушLва, као шLо и 9рушLво рађа
и о9ржава о9ређене умеLничке оJлике. Уви9ом у умеLничка 9е-
ла неко: 9оJа Dроширују се и Dро9уJљују знања о 9рушLву, кул-
Lури и човеку Lо: 9оJа.

У Франческу ПеLрарки (1304–1374), кулLурна исLорија ви9и
оца иLалијанске Dоезије, личносL која је Dоложила Lемељ нове
књижевносLи и имала значајан уLицај на сLварање нововековне
кулLуре. ПеLраркина Dоезија све9очи о човеку који сLиче „слоJо-
9у о9”, али се DроJлемаLизује „слоJо9а за”. У ПеLраркиној Dое-
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зији се рефлекLује Dоложај човека који :уJи Dоверење и у коме
зри сумња у рели:иозно искусLво, у на9у, уLеху и сDасење, шLо
ПеLрарку чини Dрвим мо9ерним Dесником.

ПЕТРАРКА – ХУМАНИСТА

У савременој Dерио9изацији Dојмови хуманизам и ренесанса ја-
вљају се као синоними или као је9инсLвена синLа:ма, и означа-
вају Dојаве у заDа9ноевроDској кулLури о9 XIV 9о XVI века, Dри
чему се међу њима може о9ре9иLи извесна разлика на Dлану
DоеLике. ИнLелекLуалци о9 свешLенсLва Dреузимају во9ећу уло-
:у у кулLури, залажу се за рационално схваLање свеLа, окрећу се
анLичким узорима, велику Dажњу Dоклањају знању лаLинско: и
:рчко: језика, оLкривају сLаре рукоDисе, шLо 9ово9и и 9о Dојача-
но: развоја филоло:ије. ИLалијански језик хуманисLи су LреLи-
рали као 9е:енерисан лаLински, за разлику о9 њих, ренесансни
књижевници сLварају на наро9ном језику, чиме је ренесанса
осLварила шире 9омеLе на 9рушLвене слојеве. Хуманизам се нај-
чешће везује за научни и 9уховни Dравац, корDус во9ећих и9еја
еDохе, 9ок ренесанса оJележава умеLничке Lен9енције. Термин
ренесанса (DреDоро9, Dоновно рађање) схваLан је 9восLруко: као
оJнављање, DреDоро9 анLике и 9уха анLичке умеLносLи, филозо-
фије и науке или као DреDоро9 кулLуре Dосле сре9ње: века и Dро-
цваL нове умеLносLи инсDирисане анLиком. Ренесанса свакако
оDонаша анLику, али Lо оDонашање је сLваралачко, с Lежњом 9а
се анLички узори 9осе:ну и Dремаше.

Формирању нове кулLуре 9оDринела је 9рушLвено-DолиLичка
криза, :ра9ови су Jили у:рожени сDоља, реDуJликанске вре9но-
сLи изнуLра су се урушавале, Jуржоазија се усDињала, локални
9есDоLи су рушили сLаре арисLокраLе, JорJе око власLи нису
јењавале… У аLмосфери неси:урносLи, Lираније и конкуренције
из9војиле су се фи:уре Lиранина, Jуржуја и хуманисLе. Немило-
ср9носL времена 9овела је 9о о9сусLва морала. О9 Dрве Lрећине
XIII века реLорика је о9 вешLине Dисања DреоJражена у Dравцу
јавно: и DолиLичко: ан:ажовања и 9оJила је Lон DроDа:ан9е.
Уло:а хуманисLе се сасLојала у Lоме 9а инLелекLуалним сре9-
сLвима оJезJе9и леDу слику вла9ара која ле:иLимише Dо Dрави-
лу узурDаLорску и Lиранску власL. ХуманисLи, ле:иLимишући
моћ и власL вла9ара, неминовно 9олазе у сукоJ са схоласLичари-
ма, који ле:иLимишу моћ и власL цркве. Слављење вла9ара Lира-
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нина Jило је у суDроLносLи с хришћанским начелима. Хумани-
сLи су сеJи наменили месијанску уло:у у DреоJликовању свеLа и
насLуDали су као Dе9а:ози који желе 9а у име оDшLе: 9оJра 9елу-
ју на неосвешћене. Њихова „Jри:а за све љу9е”, нереLко је Jио
чисL е:оизам. ПриDа9ници хуманисLичко: DокреLа међусоJно
су Dоказивали најмање сложносLи, неDресLано су се сукоJљава-
ли са на:лашеним Dрезиром Dрема неисLомишљеницима.

„АриосLо се није усу9ио 9а сво: сина Dовери је9ном хуманисLи
из сLраха 9а :а овај морално не исквари” (ДјуранL, 1999, сLр. 508).
ИсLоричар науке, СарLон, хуманисLе је назвао уоJраженим 9иле-
LанLима. Он ви9и у овом 9оJу Dовршну мешавину и9еја, сувише
нео9ређених 9а Jи мо:ле 9а имају неку сLварну вре9носL. Још је
ра9икалнији исLоричар филозофије Бруно Нар9и, који је Lвр9ио
9а хуманисLички Dерио9 LреJа DрескочиLи с оJе но:е ако се же-
ли DовраLак Dочецима мо9ерне филозофије. Биланович, исLори-
чар књижевносLи, :овори о веку ћуLања, које су нарушавале само
Dонизне 9еклинације :рамаLичара и о расDросLрањеном инLе-
лекLуалном нере9у.

Вил ДјуранL у „ИсLорији цивилизације”, у DеLом 9елу „Рене-
санса” сLавља Dо9наслов „ИсLорија иLалијанске цивилизације
1300–1576”. Он каже 9а је у ренесанси рођена мо9ерна ЕвроDа, 9а
су и9еје, 9о:ађаји и личносLи ренесансе „DосеJно значајни за ра-
зумевање 9анашње: ума и 9оJа” (ДјуранL, 1999, сLр. 7). Прво Dо-
:лавље DеLо: 9ела је „ДоJа ПеLрарке и Бокача”, а DоLDо:лавље
„ОLац ренесансе” Dосвећено је ПеLрарки. ДјуранL у оквиру Lо:
DоLDо:лавља консLаLује 9а је Ренан „Dрвим мо9ерним човеком”
назвао ПеLрарку , заLо шLо је „на лаLинском ЗаDа9у увео суDLи-
лан сLав Dрема анLичкој кулLури” (ДјуранL, 1999, сLр.16).

Да Jи се разумело ПеLраркино књижевно 9ело важно је знаLи
9а је он Jио JесDошLе9ни криLичар схоласLичара, ослањао се на
мисао Цицерона, ПлаLона, Вер:илија, Хорација… КњижевносLи и
studia humanitatis Dрилазио је са свешћу о њихову значају, о вре9-
носLи, коју за цело човечансLво има васDиLање 9уха, сDровођено
кроз сLалан раз:овор с великим учиLељима из анLичко: свеLа. За
ПеLрарку и ње:ове исLомишљенике, анLика је Dре9сLављала
оJразац, а не Dоље еру9иLских исLраживања. Они су, изучавајући
анLичке LексLове, мислили 9а сLуDају у конLакL са анLичким 9у-
ховима, који су за њих Jили и9еални, DоLDуни љу9и и који су им
Dоказивали значења је9но: DоLDуно ново: живоLа. Улазак у свеL
анLике за хуманисLе је Jио оJојен рели:иозним Lоном. У очима
свих исLински оLац нове DриврженосLи класичној humanitas Jио
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је ПеLрарка. И9еја „мрачно: сре9ње: века” је ПеLраркина, а на ос-
нову ње хуманизам се раз:раничавао о9 DрошлосLи.

„Франческо ПеLрарка је Jио Dрви који је имао Lолику исLанча-
носL 9уха, који је Dризнао и на свеLлосL изнео сLару љуDкосL из-
:уJљено: и у:ашено: сLила” (Гарен, 1988, сLр. 29), Lако :овори
Леонар9о Бруни у свом живоLоDису ПеLрарке из 1436, износећи
су9 који је Jио раширен међу хуманисLима 9а је „зора ново:а 9а-
на сванула из варварсLва и сре9њовековно: мрака”.

Извесно је 9а је ПеLрарка Jио о:орчени DроLивник Па9ове, Бо-
лоње и Париза (ценLара схоласLике), у DоLDуносLи ан:ажованих
на Dољу ло:ике и физике. СмаLрао је 9а се LреJа DосвеLиLи исLра-
живању 9уше и врлине акLивно: љу9ско: живоLа. Ево како је
осуђивао изучавања Dриро9них наука: 

„Тај мно:е сLвари зна о зверима, DLицама и риJама, и 9оJро зна ко-
лико 9лака лав има на :лави, а колико Dера јасLреJ има у реDу, и са
колико кракова DолиD оJавија Jро9оломца;… како се феникс, сDа-
љен мирисним Dламеном, из ње:а Dоново рађа, како морски јеж
заусLавља Jро9 Jез оJзира на ње:ову Jрзину, али извучен из во9е
:уJи сву сна:у… СLвари које су, све, великим 9елом, лажне; али чак
и ка9 Jи Jиле исLиниLе, нишLа за Jлажени живоL не Jи корисLиле.
ПиLам се, 9оисLа, чему служи Dознавање Dриро9е, звери и DLица и
риJа и змија, а неDознавање или неJри:а 9а се уDозна Dриро9а чо-
века: зашLо смо рођени, о9акле 9олазимо, ку9а и9емо.” 

ЗахLев за исLраживањем човека, за исLраживањем морала, во-
9ио је ПеLрарку и у неDријаLељсLво Dрема лекарима. У 9елу које
ће наћи велики о9јек у расDравама XV века, Инвек�ива  ро�ив из-
весно% лекара, ПеLрарка узвикује: 

„Ра9и, молим Lе, механичару, свој Dосао, ако Lи Dолази за руком;
лечи Lела ако можеш или, ако не, уJијај и наDлаLи на:ра9у за свој
злочин… Али како се, чинећи нечувено свеLо:рђе, усуђујеш 9а ре-
Lорику Dо9ре9иш ме9ицини, :осDо9арицу роJињи, 9а је9ну сло-
Jо9ну умеLносL (arte liberale) сLавиш исDо9 је9не механичке умеL-
носLи (arte meccanica)?” (Гарен, 1988, сLр. 35). 

Чувени ПеLраркин сLав којим се суDроLсLавља схоласLици, о9-
носно сLручној ученосLи и који је о9 велико: уLицаја на хумани-
сLе :ласи „9а је Jоље желеLи 9оJро не:о знаLи исLину”. Схола-
сLичка ло:ика се о9Jацује у име хуманосLи која је значајнија, јер
„уверава и во9и”. СхоласLичарско 9еловање се о:раничава на
универзиLеL и сLручњаке, а хуманисLи имају DуJлику у :рађани-
ма, слоJо9но :оворећи, у лаицима. 
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ПеLрарка је живео у времену колеJања и мешања 9искурса и
сLо:а се, сликовиLо речено, у ње:ову књижевном 9елу Dреслика-
ва разаDеLосL на крсLу сре9ње: и ново: века. Ње:ово 9оJа је Jило
суочавање 9ва DоDришLа евроDске кулLуре: хришћанске рели-
:ије и хуманисLичке филозофије. ПеLрарка је DроLа:онисLа свеLа
у несLајању, није још увек нови човек, а није ни сLари. У њему,
уDоре9о, са9рже се хришћански аскеLа, Dа:анин, еру9иLа, умеL-
ник, човек о9 инсLикаLа. ПрихваLао је црквену 9о:му и исLовре-
мено осуђивао неморал DаDско: 9вора у Авињону, DоLвр9ио је
DриврженосL класицима Lра:ањем и чувањем сLарих рукоDиса,
Dрескочио је све сре9њовековне ауLоре сем Ав:усLина, хLео 9а
усDосLави конLинуиLеL с лаLинском књижевношћу. Ње:ова Jи-
JлиоLека је са9ржала све лаLинске класике осим Лукреција. ОDо-
нашао је анLичке узоре јер своје 9оJа није волео. ПеLраркино ин-
Lересовање за анLику Jило је Dојачано ренесансним на:ласком
на љу9ској и овоземаљској комDоненLи и на 9озволи 9а се чулно
ужива. 

ПЕТРАРКА – ПЕСНИК

О9лика умеLносLи је акLивизам. СLваралашLво во9и измени
сLварносLи. Сваки умеLник LрDи уLицаје умеLника који су му
DреLхо9или, као и својих савременика, и, уколико је значајан, он
Lакође уLиче на савременике и на Jу9уће умеLничко сLварање.
Тиме умеLник 9елује и у 9рушLву, уLичући на ње:а, а и сам 9ожи-
вљава уLицаје Lо: 9рушLва. УLицај DреLхо9не или савремене
умеLносLи на умеLника оJавља се не само неDосре9но, већ и на
Dосре9ан, а чесLо и на DроLивречан начин: и у случају у коме
умеLник насLоји 9а се суDроLсLави DреLхо9ној Lра9ицији, ње:ово
9ело је је9ним 9елом Dоникло из 9ела DреLхо9ника. „ЈереLичка
Dриро9а” Dесниково: Ја DокреLач је ње:ове сLваралачке сна:е. Пе-
Lраркина Dоезија Jила је незамислива DреLхо9ним нарашLајима.
У своје време Jио је аван:ар9ан. Након ПеLрарке Dоезија DосLаје
изразиLо суJјекLивна, чиме се о9ваја о9 DреLхо9не Lра9иције.

ПеLрарка сDа9а у класике евроDске књижевносLи. Класично
9ело се може 9ефинисаLи као 9ело које се оJраћа свим :енераци-
јама, како својим савременицима Lако и каснијим Dокољењима.
Лунчарски класике 9ели на оне који су Jили класици само у свом
времену, и оне који су класици и у наше 9оJа. Први су мрLви за
наше 9оJа јер су њихове и9еје већ мрLве, а 9ру:и су изразили не-
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ку нама Jлиску и9еју, Dонека9 чак снажније не:о шLо Jи је ми 9а-
нас изразили. Према Лунчарском, жива умеLничка 9ела из Dро-
шлосLи DоDуњавају Dразнине које ми 9анас нисмо у сLању 9а Dо-
Dунимо, Dонека9 се њихове и9еје, Lј. есLеLске и хуманисLичке
вре9носLи, нису у DоLDуносLи развиле у времену у ком су сLворе-
не и Lек им наше време Dружа мо:ућносL за DроцваL. ПеLрарка
сDа9а и у Dрву (9ела на лаLинском језику) и у 9ру:у каLе:орију
(Dоезија на наро9ном језику) класика.

„Више ПеLраркиних 9ела Jило је ауLоJио:рафско: каракLера. Он је
имао високу свесL о Dеснику као DосеJној личносLи, 9осLојној сла-
ве и сећања, о сеJи и о свом изузеLном месLу у времену коме је
DриDа9ао и чијим је DреDоро9ним Lоковима сам веома мно:о 9о-
Dриносио. СLо:а је смаLрао изузеLно важним све оно о чему је он
размишљао и закључивао и шLо је у својим 9елима Jележио за сав-
ременике и за DоLомсLво” (Бојовић, 1996, сLр. 11).

Снажну и неDролазну афирмацију у евроDском кулLурном
конLексLу, ПеLрарка је 9осе:ао Канцонијером, зJирком Dесама ис-
Dеваном на наро9ном иLалијанском језику. ИDак, Jез осврLа на
ПеLраркина лаLинска 9ела није мо:уће са:ле9аLи ни Канцонијер,
ни ПеLраркине књижевне Dо:ле9е, сLавове Dрема сеJи и 9ру:и-
ма, Dрема ње:ову свеLу, као ни слој ње:ова сLваралашLва којим
се оJраћа Jу9ућим Dокољењима. А, није мо:уће Jез Lо:а са:ле9а-
Lи ни 9ух времена чији је о9раз Jила ПеLраркина Dоезија, која је
све9ок и Lумач ново: 9оJа у развоју човечансLва, заDочеLим ху-
манизмом и ренесансом.

За сDев Африка, наDисаном на лаLинском језику, Jио је овенчан
ловором 8. аDрила 1341. :о9ине на КаDиLолу у Риму. ПосLоји аD-
сур9 у чињеници 9а је ПеLрарка највише Dажње DосвеLио 9елу
Африка, 9а му је оно 9онело највеће Dризнање ко9 савременика, а
9а је међу Dесниковим осLварењима овај сDев нају9аљенији о9
9уха DоLоњих :енерација. ОJиман сDев са9ржи 9евеL књи:а и не-
9овршен је, Dисан је Dо узору на Ливија, Вер:илија и Цицерона.
Форму и хексамеLар је ПеLрарка Dреузео о9 анLичких узора, као
и Lему Дру:о: Dунско: раLа. Тежио је 9а сLвори национални сDев
DроLкан славом ИLалије и Рима. ПошLо је ПеLраркин LаленаL Jио
Dре све:а лирски, сDев је умеLнички усDео само у о9ломцима у
којима се мо:у DреDознаLи LиDична својсLва ПеLраркине Dое-
зије, а Lо су Lу:а и осећање DролазносLи земаљских сLвари. Пе-
Lрарка није о9олео LашLини, уJеђен 9а му слава с разло:ом Dри-
Dа9а, :о9ине 1340, Dисмима Dожурује моћнике 9а му 9о9еле
Dеснички ловор. У ауLоJио:рафији Posteritati, ПеLрарка се сећа су-
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среLа са РоJерLом Анжујским, краљем НаDуља, коме је DосвеLио
Африку и који је Dресу9ио 9а ово 9ело 9оJије ловоров венац. Ро-
JерL Анжујски 9оJио је на9имак Му9ри „захваљујући вешLој вла-
9авини, разJориLој 9иDломаLији, и Dрефињеном DаLронаLу на9
књижевношћу и умеLношћу” (ДјуранL, 1999, сLр. 17), ње:ов 9вор
је Jио DознаL Dо свеLковинама, „живоL у НаDуљу Jио је ла:о9ан, а
морал у:о9но лаJав… а Dесници су у Lој аLмосфери љуJавне и:ре
налазили мно:е Lеме и Dо9сLицаје за своје сLихове” (ДјуранL,
1999, сLр. 17). Ловоров венац је оJавезивао ПеLрарку 9а 9оврши
сDев, али он Lо није учинио.

ПосеJну :руDу чине Dолемички сDиси. Већ је раније DоменуLа
Инвек�ива  ро�ив извесно% лекара (Invectivarum contra medicum quen-
dam libri), насLала 1355. :о9ине. О незнању свом и мно%их �ру%ух (De sui
ipsius et multorum ignorantia), наDисао је 1367. :о9ине. У Lом 9елу
ПеLрарка АрисLоLелу, и Dоре9 Dризнања величине, замера не-
моћ 9а формалном ло:иком Dро9ре у JиL човекове нарави као
шLо Lо може Dоезија.

ТракLаL О  омоћи у �о�рој и злој срећи (De remedus utriusque fortu-
nae), насLао 1354–1360. :о9ине Dе9а:ошки је инLониран, у њему су
9аLи савеLи, сложеносL човеково: унуLрашње: Jића се DосмаLра
ослањањем на сLоицизам, Сенеку и Цицерона. ТракLаLи Dоказују
DреоJражај још увек јако: сре9њовековно: аскеLизма у нови ху-
манисLички 9оживљај о9носа Dрема земаљским вре9носLима,
очиLава се DоLреJа 9а се осLвари унуLрашње смирење и разJори-
LосL. Већ и сами наслови LракLаLа уDућују на ауLоJио:рафска ис-
кусLва: О само�ном живо�у (De vita solitaria),Dисан 1346–1356. и
О  о�ожној �околици (De otio religioso), насLао 1347–1357. :о9ине.

Поучно: и исLоријско: са9ржаја су Књи%е о славним љу�има (De
viris illustribus) Dисан 1338–1339. :о9ине и Књи%е о с омена вре�ним
с�варима (Rerum memorandarum libri), из 1343. и 1345. :о9ине.

Posteritati су ауLоJио:рафски заDиси чији се назив Dрево9и као
Писма  о�омс�ву, у њима је изречена ПеLраркина жал шLо није
рођен у анLичко 9оJа. Ко9 хуманисLа као консLанLа DосLоји Dре-
зир Dрема савременом свеLу.

Покајничке  салме (Psalmi poenitentiales) су 9ело у коме 9оминира
немир, а не9осLају о9лучносL и воља. Ово је DоказаLељ ПеLрарки-
но: инLимно: 9оживљаја сеJе и свеLа.

Пас�ирски с ев (Bucolicum carmen) Dисан је између 1346. и 1348.
:о9ине. Але:орична DасLорала са9ржајно је Dовезана с Dеснико-
вим искусLвом, живоLним з:о9ама, унуLрашњим раз9орима из-
међу земаљске е:зисLенције и Lежње Dрема аскеLизму, шLо се



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016

580 ТАТЈАНА T. КОСТИЋ

9очарава кроз 9ијало:е DасLира Силвија и Моника – њихов о9нос
и сLавови Dо9сећају на ауLоJио:рафске чињенице о о9носу Пе-
Lрарке и ње:ова JраLа Герар9а. С JраLом је ПеLрарка Lоком Jо-
равка у Авињону (се9ишLу DаDа о9 1309), :ра9у мон9енско: и :а-
ланLно: свеLа Dроживео 9ане мла9ићке оJесLи и сLрасних ужи-
вања у :озJама и љуJавима. Авињон је о9исао 9ворском
аLмосфером. Важио је за :ра9 коруDције, и у Lо време Dоређен је
с Вавилоном. ПеLрарка је усDео 9а Dривуче Dажњу моћника и за-
хваљујући њиховој наклоносLи, сLекао је маLеријалне DовласLи-
це. Уживао је зашLиLу моћних Dоро9ица Колона, Каређо, Lе Dоро-
9ице ВисконLи, која је у Lо време сDа9ала у највеће евроDске вла-
9арске куће. НезависносL :ра9ова-9ржава је сLворила ривалсLво,
вла9ари су се на9меLали 9а украсе своје DресLонице и 9а осLаве
усDомену на сеJе, о9аLле њихова Dо9ршка архиLекLама, вајари-
ма, сликарима, Dесницима, научницима…

ПеLрарка је Jио Dрви велики 9ворски Dесник ИLалије, сам је
Jирао Dривиле:ије које ће DримаLи и месLа у којима ће Jорави-
Lи, сLицао је Jо:аLсLво и DошLовање на разним 9воровима. Пе-
Lрарку је, иDак, DоLресала верска криза која се разJукLала ка9а
му се JраL замонашио. Герар9о, који је са Франческом мно:о рас-
Dрављао о Jу9ућем, 9ру:ачијем живоLу, разрешио је своје не9о-
умице о9ласком у манасLир. Песник, несDреман 9а се о9рекне
славе и живоLа у:ле9но: лиLераLе, осLавио је за соJом књижевне
9окуменLе о Jолесној немоћи 9а се Dромени, 9а DреJро9и сукоJ
Lелесно: и 9уховно: у сеJи. Ево како ПеLрарка Dише JраLу који се
већ Jио заре9ио, евоцирајући мла9ићке 9ане:

„Сећаш ли се колико је велика и колико је исDразна Jила у нама
жеља за сјајном о9ећом, шLо ме, Dризнајем, још 9ржи иако сваки
9ан мање, како смо се и колико Lру9или око о9евања и свлачења
ујуLру и увече, колико смо се Jојали 9а нам се влас не Jи Dомакла
са сво:а месLа и 9а Jла: веLар не Jи Dомрсио Lешко уређене Dраме-
нове, колико смо се Jринули 9а DриDазимо на живоLиње шLо Jи
нам 9олазиле сDре9а или сLра:а, како нам мирисаво и чисLо о9ело
не Jи осLало DоDрскано JлаLом или зJо: :урања из:уJило наJоре?
Ох, исDразне ли су заисLа Jри:е љу9ске, а DосеJно мла9алачке!”
(Чале, 1971, сLр. 8). 

ПеLраркино најзначајније (за разумевање не9оумица човека
ново: 9оJа) лаLинско 9ело, наDисано је 1342–1343. :о9ине Dо9 на-
словом Secretum (Lачан назив је Secretum meum , шLо ће рећи Моја
�ајна, а у ко9ексима је Dроширен и оJјашњен: De secreto conflictu cu-
rarum mearum – О �ајном �рвењу мојих немира). ОJликовано је као



ПЕТРАРКА – ПРВИ МОДЕРАН ПЕСНИК

ТАТЈАНА T. КОСТИЋ 581

Lро9елни 9ијало: између ПеLрарке и СвеLо: Ав:усLина (354–430).
Дело Dружа уви9 у верске и моралне DреокуDације Dесника. Моја
�ајна оLкрива Dесникову несDосоJносL 9а осLвари жељени, узви-
шени живоL. ПеLрарка се суочава с 9ве велике :решне сLрасLи,
које су уDрављале ње:овим живоLом, а за које је смаLрао 9а жи-
воL чине DлемениLим. Прва је љуJав, иако Dосве чисLа и Dокло-
њена 9осLојној жени. Дру:а је жеља за славом. ПеLрарка се оJра-
ћа Ав:усLину, који је сDајао хришћанско и анLичко учење и
ослањао се на ПлаLонову филозофију, за Dомоћ у решавању сво-
јих не9оумица. Функција Ав:усLинова лика је 9а разоLкрије Dес-
никове Dороке, Jу9ући 9а је и сам Dроживео сро9на искусLва, и
9а изJави Dесника из :реха и очаја. Ав:усLин оDLужује ПеLрарку
зJо: Dомањкања воље и Dре9очава му сLрашну смрL и казну
Jожју.

У овом 9елу суDроLсLављају се LелесносL и 9уховносL, воља и
9ужносL, а Dреко Lих вечно акLуелних анLиLеза, ПеLрарка је ука-
зао на своју унуLрашњу расDолућеносL. ИDак, исLовремено, Dри-
суLан је и менLалиLеL хуманисLе у љу9ској DоJуни Dрема аскези
сре9ње: века. СуJјекLивносL афирмисана у ПеLраркиној Dоезији
јесLе изразиLа каракLерисLика ново: 9оJа. Са суJјекLивношћу се
у хуманизму развило и самоDоуз9ање мо9ерно: човека. У DиLа-
ње се 9ово9и хијерархијски сLро:о усLројен хришћански свеL, а
DрихваLа сLварносL инLерDреLирана из љу9ско: у:ла. Поређења
ра9и, Dрема Ав:усLину, ослањање на само:а сеJе, које захLева и
DреLDосLавља филозофија, Dријањање уз свеL чисLо овоземаљ-
ских вре9носLи, сDречава сLварну сDознају исLине и Lиме се не
може 9оћи 9о JлаженсLва. За Ав:усLина, филозофија као разум-
ска 9елаLносL, насуDроL чисLој LелесносLи, Dре9сLавља вишу
сDосоJносL човека, али Lа моћ 9уха није самоникла. ИсLине разу-
ма имају смисла је9ино ка9а су 9оDуњене вером у Jожанску љу-
Jав. Вера није разумски 9оказива, али разум мора 9оказаLи 9а је
вера неоDхо9на. Ав:усLинова DознаLа мисао је: „Разумеј 9а Jи ве-
ровао, веруј 9а Jи разумео.”

Иза ПеLрарке је осLала Jо:аLа DреDиска. Књижевна исLорија и
криLика су ПеLраркина Dисма Dроцениле као есеје и умеLничка
9ела. Ов9е се из9вајају Писма у с�иху (Epistolae metricae), 9ело на-
сLало између 1331. и 1361. :о9ине, у којима се Dомиње слика која
Dесника Dро:они у свим Lренуцима, и на јави и у сну, и у самоћи
Dриро9е – слика Лауре, жене коју славе ње:ови сLихови у Канцо-
нијеру. 
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ПосLоји још је9но ПеLраркино 9ело у коме се Dомиње :осDа Ла-
ура, у којем :а Lеши у сну и Dризнаје 9а :а је Lајно волела. То је
але:орично-9и9акLичка Dоема Тријумфи, Dисана 1352. :о9ине.
Овим 9елом је сLекао славу, велику и Dролазну. Дело је Jило Dо9
уLицајем ДанLеове Божанс�вене коме�ије, зJо: намере 9а се оJеле-
жи DуL који о9 љуJавне сLрасLи 9ово9и 9о Бо:а. Дело је као и Кан-
цонијер наDисано на наро9ном језику. ПеLрарка је рашчлањивао
своју осећајносL на сLихове и Dрозу, на иLалијанском и лаLин-
ском језику. Тиме је и на језичком Dлану изражавао Dо9војеносL
и DоLвр9ио 9илеме и сложеносLи Dрелазно: 9оJа. ПеLрарка се
званично сLи9ео својих иLалијанских сLихова, али Lај сLи9 није
Jио Dосле9ица инLимно: уверења, он је Jио више 9ео кокеLерије,
9олазио је са Dозиције LиDичне за хуманисLички инLелекLуални
арисLокраLизам. СLихови на наро9ном језику нису Jили за Пе-
Lрарку Lек заJлу9е и :реси мла9осLи. Чињеница 9а је ПеLрарка у
Канцонијеру за оJликовање са9ржаја Dесама корисLио сложене
форме за које је DоLреJна Dесничка вирLуозносL,не9восмислено
Dоказује 9а је и Канцонијеру DосвеLио Dуну Dажњу, савесносL и Dе-
9анLносL, као и 9елима на лаLинском. Канцонијер оJухваLа 366 Dе-
сама, најJројнији су сонеLи, заLим канцоне, сесLине, Jала9е и ма-
9ри:али; може се заDазиLи 9а су Lо меLричке форме Dровансал-
ске и иLалијанске Lра9иције. ПеLрарка је својим расуLим римама
9ао расDоре9, али 9аLум насLанка Dоје9иних Dесама не о9:овара
Dриви9ној хроноло:ији зJирке. ПеLрарка је, вероваLно већ око
1336–1337. :о9ине, сасLавио Dрву верзију зJирке о9 око 9ва9есе-
Lак Dесама. ПосLуDно је сLално Dроширивао, DоDрављао и Dрера-
ђивао DрвоJиLни LексL, усавршавајући :а уDоре9о са сазревањем
својих изражајних сDосоJносLи и расDоређујући Dесме у изме-
њеним ре9акцијама Dрема лиLерарном и сенLименLалном кри-
Lеријуму. Расу�е риме (Rime sparse) иLалијански је наслов књи:е
DреузеL из Dрво: сLиха уво9но: сонеLа, а 9ело се у 9ефиниLивној
ре9акцији ваLиканско: рукоDиса лаLинским насловом зове Fran-
scisci Petrarcae laureati poetae Rerum vulgarium fragmenta.

Канцонијер је зJирка љуJавне Dоезије и Dрва Lаква у исLорији
евроDске књижевносLи. После векова у којима је Dисана махом
рели:иозна лирика, којој је месLо Jило у цркви и у јавној сфери
живоLа, ПеLрарка, ношен 9ухом ново: времена, Dро:овара о Dри-
ваLном, инLимном свеLу. ИсLакнуLо је лично искусLво, Dесме су
казане у Dрвом лицу. ЉуJавну ра9осL и сLра9ање у Dеснику Dо-
кренула је жена – и Lо Lуђа. Но, иако је 9ра:а сLална инсDирација,
заDраво је у Dрвом Dлану сам Dесник. О9 Dо9аLака из живоLа у Dе-
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смама налазимо само неколико 9еLаља, акценаL је мно:о више
на 9оживљају не:о на Dре9меLу љуJави. Дра:а DосLаје меLафора,
симJол свих сLрасLи којих човек не може 9а се ослоJо9и. 

Канцонијер не Dева само о љуJави Dрема Лаури, већ 9оноси чи-
Lаву лесLвицу осећања која чине унуLрашњи живоL лирско:
суJјекLа.

Канцонијер оJилује изражавањем :орчине зJо: овоземаљских
оDсена. Уво9ни сонеL износи сLи9 и кајање зJо: мла9алачке ис-
DразносLи која се са:ле9ава из DерсDекLиве зрелосLи и искусLва.
ПосLоји Dо9војеносL између нека9ашње: и са9ашње: „Ја”, су-
DроLносL између сеJе и свеLа:

Из мо% �унцања  ло� срамо�е ниче,
И  окајање, и јаснос� сазнања:
Ш�о %о�и све�у �о је кра�ка сања. 

(ПеLрарка,1996, сLр.17)

Трећи сонеL уво9и моLив очију, Lо је LоDос ренесансе, заDраво
имDлициLни DлаLонизам. ЛеDоLа жене која је освојила Dесника
Jила је Jожанска, неуDоре9ива. Најважнија Dоје9иносL Lе леDоLе
јесу очи, Dрви Dресу9ан сусреL је везан за виђење 9аминих очију,
лик јој је анђеоски, увојци су злаLни, а 9ух јој је за9ивљујући.
И9еална ренесансна леDоLа, која Dочива на DлаLонском вишем
Dоимању, оличена је у :осDи Лаури.

СонеL XXXV је израз е:зисLенцијалне JезизлазносLи:

Сам и замишљен, корацима с орим
ја нај ус�ија  оља мерим, �ако
ш�о очи окрећем �а из�е%ну лако
љу�ски �ра%  еском, са којим се �орим.

(ПеLрарка,1996, сLр. 27)

Међу Lемама и расDоложењима, свесL о DролазносLи је 9оми-
нанLна црLа ПеLраркино: DеснишLва. Наве9ени сонеL је каракLе-
рисLичан јер се у њему са Dо:ле9а Dрема сDоља Dрелази на Dо-
:ле9 унуLра, ов9е Амор није Lек сLрелац који за9аје љуJавне
ране. Важно је 9а се јавља :лас Амора, чиме се DосLиже у9вајање
лирско: ја, шLо је каракLерисLика мо9ерне Dоезије. 

За CCLXIV Dесму криLичари мисле 9а је насLала 1348. :о9ине у
аLмосфери харања ку:е. Ов9е је сLрах о9 смрLи узнемирујући. Не
Jоји се лирски суJјекаL смрLи која о9носи Jлижње и која ће :а ли-
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шиLи вољене жене, он је ов9е очи:ле9но уDлашен зJо: соDсLвене
су9Jине јер не усDева 9а се о9рекне земаљско: и Dриђе Jожан-
ском DринциDу, сLрасLи :а раз9иру, он зна DуL сDасења, али се
креће суDроLним:

[…]
јер, �лизу смр� �ок с�оји,
�ражим начин �а нови живо� имам
и ви�им �оље, а %оре% се  римам.

(Чале, 1971, сLр. 42)

ПеLраркина Dоезија је чесLо Dоређена са ДанLеовом. Ко9 Дан-
Lеа су DрисуLни на:овешLаји хуманизма и ренесансе, али он
осLаје у филозофском и моралном оквиру сре9ње: века. У Божан-
с�веној коме�ији, јасно изражава сDремносL на жрLву, вођен је ви-
зијом у којој се назире DуL Dомирења и скла9а Бо:а и човека.
У ПеLраркиној Dоезији јасно је Dомањкање вере и неDоверење у
оно шLо сле9и након смрLи:

Мислим, а усре� размишљања �о%а
самилос� �аква с рам се�е ме з%о�и
�а  очес�о ме во�и
�рукчијем  лачу не% ш�о �јеше  рије:
јер ви�ећ �невно како к смр�и �ро�им
�исућ сам  у�а �ражио о� Бо%а
крила, којим о� сво%а
земно%а за�вора ум се к не�у вије.
Но �оса� ниш�а  омо%ло ми није, 
молио, ил уз�исо, ил  лако.
Тако �и� �ре�а, а разло% је у �ом:
�ко,  рем�а може с�аја�, а  а�не  у�ом
 раво је �а на земљи лежи �ако.
Руке у које јако
се уз�ам, још се самилосно шире,
но с�рах ми мој не мире
 римјери �ру%их, а за се �ојим,
с�рас� ме %они, а мож�а крај  ре�с�оји.

(Чале, 1971, сLр. 62)

СонеL CCXCII се смаLра :раничним и важним зJо: слике смрLи
:осDе Лауре, али он Dоказује још нешLо веома JиLно – смрL за
ПеLрарку није више си:уран Dрелаз верника у заслужени рај, већ
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је Lо коJни свршеLак све:а, јер је и на9земаљска Лаурина леDоLа
DосLала „само Dре:ршL :луво: JлаLа”. 

Поре9 љуJавних, у зJирци се налазе и Dесме рели:иозно:, Dо-
лемичко: и DолиLичко: каракLера. ПеLраркина DолиLичка и ро-
9ољуJива Dоезија рађају се из слично: 9ушевно: сLања као и љу-
Jавна, Dесник је и Lу еле:ичан и усамљен. ПосеJно је DознаL Lа-
козвани авињонски сонеL CXIV, уDерен DроLив DаDинске курије у
Авињону:

Из Ба�илона зло%а, у ком срама
икаква нема, %�је све% �о�ра нес�а,
из �о%а %решно% ле%ла, �олно% мјес�а,
о�ох �а живо� не з%аси ми �ама. 

(Чале, 1971, сLр. 49) 

У ПеLраркиној ро9ољуJивој Dоезији са9ашњосL је занемарена,
а у Jу9ућносLи LреJа 9а се 9еси DовраLак славних 9ана Dрошло-
сLи које лирски суJјекаL 9оживљава и9еалисLички, машLа о оJ-
нови Рима који је у ње:ово 9оJа Jио оDусLошен. Славна DаLриоL-
ска канцона је LIII, у којој Dева о ИLалији као насле9ници 9ревно:
Рима:

О, велики С ициони, о�ани Бру�е!
Како вам %о�и, нађе ли �о вас  у�е,
%лас о влас�и ово% заслужно% човека.
Слу�им, новос�и јека
Фа�риција мора силно �а усхи�и!
И %овори: Рим мој о е� ле  ће �и�и!

(ПеLрарка,1996, сLр. 33)

Дру:а, CXXVIII канцона, у којој су Lонови еле:ични, DознаLа је
јер је Николо Макијавели, Dисац и DолиLичар шеснаесLо: века,
Lворац мо9ерне филозофије DолиLике и исLорије, завршио свој
LракLаL Вла�ар уDраво наво9ећи сLихове из ове Dесме:

[…]
с�аће с рам о ачина
вре�но�а; и �ој ће кра�ко �а се �ије
јер с�аринска врлина
у срцу и�алском још умрла није.

(ПеLрарка,1996, сLр. 48)
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У ПеLраркино 9оJа, на Lлу ИLалије, DосLојали су само :ра9ови
– 9ржаве. Мно:о је DуLовао (Верона, Ђенова, МанLова, Парма, Фе-
рара, Па9ова, Рим, Фиренца, Милано, Пра:, Венеција, Париз, Па-
вија, Флан9рија, Немачка, ШDанија, Ен:леска). ЗаLо шLо је Jора-
вио у иносLрансLву, ПеLрарка је Jио ослоJођен локалносLи на
Dољу DаLриоLизма. РеLки су Jили љу9и DоDуL Макијавелија и
ПеLрарке који су у ИLалији ви9ели целину. ПеLрарки не9осLаје
9осле9на DолиLичка мисао, Jавио се 9иDломаLијом, уживао за-
шLиLу моћника, указиване су му DочасLи, он није искусио 9а, као
ДанLе, Jу9е 1302. :о9ине Dро:нан и осуђен 9а у свако 9оJа Jу9е
жив сDаљен ако :а ухваLе на LериLорији Фиренце. ПеLраркина
ро9ољуJива лирика 9еловала је на иLалијанске и евроDске Dес-
нике чак сLолећима касније, а исLина је 9а ПеLрарка није имао
чврсLе DолиLичке сLавове и 9а су ко9 ње:а Dреовла9але књиш-
косL и реLоричносL. ПеLраркина DолиLичко-DаLриоLска лирика
је у Dесничком оJлику анLициDирала сLановишLе о9ређено:
LиDа инLелекLуалца, који је у сушLини неDракLичан, е:оценLри-
чан, везан за Dесничку реч као је9ино оружје. Такав инLелекLуа-
лац је заинLересован за оDшLу су9Jину, на9а се Dојави коначно:
мира и Jла:осLања човечансLвa, а 9о Lа9а се оLуђује о9 свеLа.

Приро9а је Dесниково окружење, она је ње:ова уLеха, са њом
раз:овара, усамљеник нема љу9е 9а им се Dоверава. Приро9а је у
анLици имала Jожански сLаLус. Веза између човека, ње:ових
вре9носLи и Dриро9е се и у Канцонијеру Dоново усDосLавља, она је
Jила из:уJљена у сре9њем веку јер је Dриро9а схваLана као извор
:реха. Приро9а је конLексL лирско: расDоложења, у Dејзажу се
о:ле9а е:о, 9уша, мисао, расDоложење… ПеLрарка Dриро9и Dри-
лази као нечему са чим се LреJа сLоDиLи. И Лаура се сLаDа са Dри-
ро9ом, нарочиLо у CXXVI сонеLу:

Свеже, сла�ке во�е у �ис�роме �оку,
Г�е је у�ове ле е
Ку ала она ш�о ми се је�ина %ос ом чини;
Племени�а %рано о� које учини
(Сећам се �о%а уз уз�ахе сла�ке)
С�у� свом ле ом �оку;
Траве и цвеће које сукњом широком,
Љу ком је  окрила,
И не�ром које анђеоски све�ли;
Ваз�уше ве�ри и све�и,
Г�е Амор ми срце о�вори ле им оком:
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Сви саслушај�е, слухом �уше је�не,
Ове моје речи �олне и  осле�ње.

Лако је уочиLи анLиLезу и оксиморон у :овору ПеLрарке, ка9-
шLо и 9восLруке анLиLезе у је9ном сLиху. Ова реLоричка осоJина
сLвара есLеLску равноLежу са9ржаја и форме и 9оDриноси осећа-
ју DроживљеносLи инLимних сукоJа Dесниково: свеLа: 

Ја немам мира, а у ра� не хрлим;
ле�ен а %орим,  лашим се и на�ам;
 о не�у ле�им, а на земљу  а�ам;
не хва�ам ниш�а, а свије� чи�ав %рлим.

[…]
Без ви�а ви�им, нијем %ласа не %у�им:
умрије�и жу�им, а  омоћи �ражим,
се�и сам мрзак, а �ру%о%а љу�им.

(Чале, 1971, сLр. 110) 

Такође, сонеL је DосеJна врсLа форме јер Lражи Lензију, њено
Dојачање а он9а и разрешење, DреокреL који може JиLи смисао-
ни, реLорички, ло:ички, 9рамски, и који је Dо:о9ан за арLикули-
сање суDроLносLи.

СуDроLно верској кризи, DосLоје Dесме са моLивима сна и сно-
виђења, у њима се о9сликавају на9а и вера и налазе се скрушене
молиLве. У Dосле9њој канцони оJраћа се Бо:оро9ици и њеној ми-
лосLи. Лирски суJјекаL се каје зJо: о:решења о Бо:а зара9 Dре9а-
вања земаљској љуJави:

Дан се већ �лижи и �алеко није,
вријеме  ро�јече, ле�и,
Дјевице, с�воре све�и,
и час ми свјес�, час смр� срце �ије.
Сину ме свом с омени у свемиру,
 равом човјеку – Бо%у,
�а �ух му мо%у –  ре�а�и у миру.

(Чале, 1971, сLр. 123)

Наве9ена канцона је у неким 9еловима хришћанска молиLва
Jо:аLа JиJлијским и лиLур:ијским реминисценцијама, а у не-
ким 9еловима Dесма је само о9јек унуLрашње: раз9ора. За лир-
ско: суJјекLа нема разрешења 9илеме у је9ном или 9ру:ом Dрав-
цу. Ова Dесма је је9на о9 оних у Канцонијеру које су се вековима
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највише чиLале, Dрево9иле, оDонашале… Песма је Jила Dово9
оDречних су9ова и различиLих схваLања. Је9ни су 9оказивали
DуLем ове Dесме 9а је ПеLрарка 9уJоко укорењен у сре9њи век, 9а
је мисLицизам DоJе9ио, 9а је Jол зJо: :уJиLка Лауре Dревла9ана
вером и 9а се све савлађује JлисLавошћу на9земаљске леDоLе Бо-
:оро9ице. СуDроLно Lоме, 9ру:и су исLицали 9а ПеLрарка у овој
канцони не осLварује химну, већ еле:ију, 9а осLаје Dрикован за
земаљско и 9а ка9а :овори о Бо:оро9ици – :овори о Лаури.

ПеLрарка је осLавио у свом 9елу више DуLа све9очансLво 9а је
Dроживео је9ну велику љуJав и 9а је Dоре9 9ру:их жена у ње:о-
вом живоLу и срцу DосLојала и DосеJна жена. Та љуJав је мучила
Dесника у мла9осLи, а мучила Jи :а и 9аље, 9а није, како он каже,
„смрL у:асила Lај Dламен”. Био:рафска ПеLраркина Jелешка, а о9
ње још више ле:ен9а о ПеLраркиној љуJави, DриDове9ају 9а је
сусреL са Лауром Jио у сакралном амJијенLу. ШесLо: аDрила
1327. :о9ине у авињонској Цркви СвеLе Кларе, Dесник је ви9ео,
жену – музу, коју је Dрославио 9о симJола и9еалне, неисDуњене,
исLовремено 9уховне и сензуалне љуJави. Иако је ПеLрарка више
DуLа DоLвр9ио 9а су ње:ова осећања Jила Dрава и 9у:оLрајна, ње-
:ови су Dрви криLичари, Ђакомо Колона и Ђовани Бокачо (који је
чак Jио и ПеLраркин лични DријаLељ) DриDисивали Лаури але:о-
ричан смисао жу9ње за славом и у њеном имену Lражили и:ру
речи (lauro, лаLински – слава). Ко је Jила Лаура, вековима се рас-
Dрављало. ПеLрарка још Jележи, 9а је умрла о9 ку:е 1348. :о9ине,
исLо: 9аLума ка9а су се срели, али 9ва9есеL је9ну :о9ину касније.
Наво9но, Dесник Морис Сева је 1533. :о9ине Dронашао Лаурин
:роJ. Тра:ање за Лауриним Dореклом и Dо9аци о ПеLраркином
о9носу Dрема њој и немају JиLније: значаја за схваLање Dоезије
Канцонијера. Смисао зJирке изражава мно:о сложенију и 9алеко-
сежнију Dоруку, у којој је саJрана цела и9еолошка и морална
криза ново:а века. ПоLреJа за DриJежишLем о9 сLварносLи може
JиLи и љуJав Dрема жени, која се 9оживљава као анђеоска, еLе-
рична, узвишена. ЗJо: неоDхо9носLи вере у неокрњеносL и чи-
сLоLу, у новом веку је ПеLраркина Лаура DосLала миL и уLоDија:

[…]
И �лесак смешка анђеоско%, ш�о је
На земљи не�о са�ворио моје…

(ПеLрарка,1996, сLр. 66)
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Пре ПеLрарке је, Lакође, DосLојала оJожавана жена у оносLра-
ном. Још се у анLичком миLу о Орфеју :овори о смрLи Еури9ике,
неусDеху Орфеја 9а је враLи из царсLва сенки и ње:овој DаLњи.
Бо:оро9ица, није мрLва 9ра:а, али је свакако узвишено, оносLра-
но Jиће, којој су уDућене молиLве и Dохвале сре9њовековне ли-
рике. ПеLраркиној Лаури су DреLхо9иле и 9аме у Dровансалској,
а касније и 9ворској лирици сицилијанске школе. Оне нису мр-
Lве 9ра:е, али се у њихову часL Dева. ИDак, DоLреJно је уочиLи
JиLну разлику између ПеLраркино: 9оживљаја Лауре и о9а које
Dровансалски Dесници уDућују жени; у оквиру СлаLко: ново:
сLила (Dolce stil novo) жена се 9оживљава као и9еална, а не као
Dре9меL чулне DривлачносLи; ко9 Dровансалских Dесника љуJав
Dрема 9ами јесLе исLовремено и израз класне о9ре9нице, феу9а-
лац кроз верносL 9ами DоLврђује своју виLешку часL. ДанLе може
9а Dомо:не у разумевању ПеLрарке. ДанLеова љуJавна Dоезија у
сре9ишLу има лик жене који се везује за Dроживљено љуJавно
искусLво и исLовремено служи Dеснику 9а оJјасни свој о9нос
Dрема е:зисLенцијалним вечним DиLањима. ДанLеова анђеоска
БеаLриче човеково Jиће 9уховно сDаја са неJом. Божанс�вена ко-
ме�ија је але:орија, жена је Dосре9ник између смрLника и Бо:а и
Dреко ње се DрихваLа 9окLрина. Лаура није 9алека кне:иња из
Dоезије LруJа9ура, ниLи Jлажена БеаLриче, она није donna ange-
lo, већ forma angelica, женско Jиће анђеоско: оJлика које Dосе9у-
је, Dоре9 чесLиLосLи, и 9уховне леDоLе и ероLске чари. ПеLрарка
је сLворио нову визију жене која је исLовремено и оJјекаL и исхо-
9ишLе Dоезије. ПеLрарка није не:ирао DреLхо9ну Lра9ицију, он ју
је DресLилизовао. И LруJа9ури су DаLили зJо: љуJави, и ко9 њих
је Jило суза, умирања, хиDерJолисања, меLафоричких и миLоло-
шких 9екора (Амор, сLрела, ране, роDсLво, окови…). Таква оDшLа
месLа нису изосLала ни ко9 ПеLрарке, али су уклоDљена са мрзо-
вољом, чамоLињом и сеLом, а Dосре9сLвом којих су чак и роман-
Lичари у ПеLрарки ви9ели сво: DреLечу. ПеLраркина меланхоли-
ја Dо9сећа на романLичарски „сDлин”, који је више о9 DаLње јер
са9ржи и уживање у DаLњи.

Ко9 ДанLеа DриJлижавање БеаLричи је исLовремено DриJли-
жавање Бо:у као DринциDу љуJави и милосLи. БеаLриче је Jла-
жена и во9и ка JлаженсLву. Лаура је Dовезана са љу9ским, зе-
маљским жељама „LеJе само чекам, и оно шLо си Lолико волео –
моје леDо Lело, осLало је Lамо 9оле”, каже Лаура. У Божанс�веној
коме�ији 9уше у чисLилишLу се муче, али су се Dокајале за живоLа
и имају на9у јер се муком уз9ижу 9о JлаженсLва и Бо:а. Лирски
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суJјекаL у Канцонијеру се каје и сLреDи зJо: о:решења о Бо:а зара9
Dре9авања љуJави. У ПеLраркиној Dоезији је неDомирљивосL не-
Jеско: и земаљско:, оно је је9но Dоре9 9ру:о:, али се не ускла-
ђује. Ове суDроLносLи су DрисуLне у сLању 9уше и свесLи неза9о-
вољника. Мора се исLаћи 9а ПеLрарка није 9оживео Dознију ре-
несансу која је сDајала неJеско и земаљско (касније ће умеLници,
нарочиLо сликари, са лакоћом сDајаLи у својим ма9онама оJичне
жене и свеLице). Франческо ПеLрарка је Jио Dосле9њи :лас сре9-
ње: и Dрви :лас ново: века. МеђуLим, у Канцонијеру DосLоји и кон-
Lра9икLорносL, наиме, Лаура Dосле Dреласка у оносLрано DосLаје
више земаљска. За разлику о9 ДанLеове БеаLриче која је уз9и:ну-
Lа на неJо, Лаура је са неJа оDеL сDушLена на земљу. Она није као
БеаLриче, која се након смрLи DреоJражава у Jлажено Jиће. Лау-
ра леJ9и између неJа и земље. Лаура је жива, Lелесна, 9аLи су 9е-
Lаљи њене физичке леDоLе: свеLла DуL и очи, злаLни Dраменови,
Jелина руку, заво9љиви осмех, раскошне хаљине… У оваквим 9е-
Lаљима назире се ренесансни хе9онизам, оDчињеносL ужива-
њем у маLеријалном и луксузним Dре9меLима, кулL украшавања
Lела. Монах Ањоло Фиренцуола (1493–1543) DозаJавио се Lемом
која не 9оликује монаху, у 9ијало:у „О леDоLи жене”. Између
осLало: он је уLвр9ио мерила леDоLе за 9елове женско: Lела, Dа
Lако :ру9и и рамена морају имаLи је9росL, кожа Jелину, усне мо-
рају JиLи Dуне, а коса мора JиLи свеLла, зJо: че:а су жене чесLо
DриJе:авале Jојењу, јер је фризура Jила важан 9еLаљ женске ле-
DоLе. Фине и меке Lканине о9 којих су шивене хаљине LреJало је
9а учине Lело заво9љивим. Ка9а је умрла, Лаура је DосLала сло-
Jо9но Jиће машLе, мо:ла је 9а комуницира са Dесником, Jрише
му очи о9 суза, хваLа :а за руку… Лаура је чекала на сје9ињење у
рају, 9а Jи у сле9ећем часу несLала у нишLавилу.

У ПеLраркиној Dоезији изражен је и 9уализам времена коме је
DриDа9ао и времена које је усле9ило. Он је Dесник у свеLлосLи
мо9ерне цивилизације која се рађала, и ро9ила, у 9илемама и
сумњама. Раскол личносLи, расDа9 свеLа у коме она е:зисLира,
неDовезаносL, уоJичајени су у мо9ерној евроDској Dоезији. Ка9а
је човек ин9иви9уализовано Jиће (окренуL сеJи) насLаје Dро-
Jлем. Он осећа немир. Лишен је сLварносLи коју назива „несLал-
ном слаLком лажи”, живи у сновима, ексLазама, фанLазијама,
неDресLаном навирању о9ушевљења и разочарења; DосLоји уну-
Lрашњи нескла9 између машLе која :ра9и и оJјекLивне сLварнос-
Lи која раз:рађује оно шLо 9уша жели. У хуманизму је са:ле9а-
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вање свеLа 9аLо из љу9ско: у:ла. ПеLрарка Jележи осећања како
се јављају у ње:овој свесLи и исказује своју немоћ Dре9 њима.

Мно:и Lумачи Канцонијера су зJирку окаракLерисали као „ис-
Lорију је9не 9уше”. То се никако не може DрихваLиLи јер лирско
Ја само малаксава, DреDушLа се сузама и ја9иковкама. У Канцони-
јеру нема еволуције, у зJирци је Dре9сLављена несређена и муLна
маса сенLименLално: 9оживљаја.

И Dоре9 Lо:а шLо је у Канцонијеру сLање среће изузеLак и не-
сразмерно је мање засLуDљено у о9носу на LренуLке DаLње (чини
се 9а је Lо случај у чиLавом ПеLраркином књижевном 9елу), нема
Lра:ичносLи јер суDроLносLи нису јасно сукоJљене, нема развој-
не линије, кулминације, каLарзе, разрешења конфликLа у лир-
ском Ја. У Расу�им римама не назире се само 9езорјенLисаносL у
DросLору (Dрожимање неJеско: и земаљско:), већ су и временске
о9ре9нице 9искуLаJилне. Први 9ео са9ржи канцоне које се о9но-
се на живу Лауру, а 9ру:и 9ео су Dесме о мрLвој Лаури, али и Dо-
ре9 ове Dо9еле, Dесме су веома сличне јер се у њима Dонављају
инLимни сукоJи и слично лирско расDоложење, Lако 9а се сLиче
уLисак 9а варира само је9на Dесма. Понављање и DовраLак на Dо-
чеLно сLање DриDа9ају комичном оJрасцу. Ка9а Dонављање Lраје
у не9о:ле9, значи 9а не DосLоји свесL о Jескорисној унуLрашњој
9елаLносLи, он9а се улази у зону Jесмисла и он9а несLаје комич-
носL. Та9а Jи Jило најDрецизније консLаLоваLи Lра:икомичносL. 

Го9ина 1949. означава DочеLак DосLмо9ерне књижевносLи,
Lа9а је наDисана 9рама Семјуела БекеLа Чекајући Го�оа. Драмски
сукоJ, Jез ко:а се не може замислиLи Lра9иционална 9рама, ов9е
изосLаје, а замењује :а серија JезначајносLи које се уланчавају, а
DошLо не DосLоји никаква кулминација, мо:уће је замислиLи
њихово Jесконачно насLављање или Dонављање. Дру:и чин је
Dонављање Dрво:, нема Dромене на крају 9раме. Чини се 9а се
нишLа не 9о:ађа, само време Dролази. Узалу9носL и рези:нација
живљења су основни Lон расDоложења. Ни живоL, ни смрL не
мо:у 9а DосLану излаз из ужаса Dразнине. БекеL је 9елу 9о9ао
Dо9наслов, Lј. жанровску о9ре9ницу – Lра:икоме9ија.

Из наве9ено: се закључује 9а је ПеLрарка својом Dоезијом заJе-
лежио и анLициDирао сLање у коме ће се наћи нововековни (и
савремени човек) шLо :а осве9очава као Dрво: мо9ерно: Dесника.
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ЖУДЊА ЗА СЛАВОМ

УмеLник је о9 времена хуманизма и ренесансе Dочео 9а на:лаша-
ва личне врлине и вешLине, Lиме је сеJе из9вајао из масе и оно
шLо је сLварао и9енLификовао је са својим именом. НасуDроL
скрушеносLи сре9њовековних умеLника, који су Jили анонимни
јер су смаLрали 9а је њихов LаленаL израз СвеLо: 9уха, хумани-
сLи на:лашавају ауLономију ауLора и Lеже слави, јер je смаLрају
знаком врлине. ХуманисLа Пођо Брачолини, у својим 9елима се
Jави вре9ношћу земаљских 9оJара. Он Dрилази 9вема Lемама –
слави и срећи. По њему, слава је скоро оDиDљиви ви9, Lело врли-
не; срећа је њен о9јек који се шири кроз 9рушLво, нераски9иво
Dовезан с Dравом :рађанском врлином; DрезираLи славу из љуJа-
ви Dрема врлини значи чезнуLи за и9еалом манасLирске врлине,
јалове и усамљене; целовиLа и DоLDуна врлина се не може раз-
9војиLи о9 о9зива на који она – као узор и као циљ – наилази у ср-
цима 9ру:их љу9и; слава је скоро ви9љиви знак значења врлине
у 9рушLву.

Неки о9 Lумача ПеLраркино: 9ела смаLрају 9а је Dесник Jио
више оDLерећен славом не:о JесмрLношћу 9уше. ПеLрарка је ре-
као 9а су 9ве ње:ове највеће слаJосLи Jиле „Лаура и ловор” (лово-
ров венац – симJол жу9ње за славом). Славу је свакако 9осе:ао.
Пово9ом ПеLрарке Jило Jи инсDираLивно JавиLи се исLражива-
њем уLицаја 9рушLвено-исLоријско: конLексLа на умеLничко
9ело, DроJлема засLаревања и оJнављања умеLничких вре9но-
сLи у времену, уLицаја 9ела на 9рушLво сво: времена и каснија
времена. ПеLрарка је вековима Jу9ио занимање, уLицао на шко-
ле и укусе, нарашLаје сле9Jеника и Dоје9ине значајне и мање
значајне Dеснике. ПеLраркино 9ело је 9анас, како Dревазиђено
Lако и неDревазиђено. Био је свесLан 9а :а књижевна слава неће
мимоићи. Ње:ово 9оJа му је о9ало DочасL. О9 лаLинских 9ела Пе-
Lрарка је очекивао славу и међу Jу9ућим нарашLајима, али она
каснијој DуJлици нису 9овољно :оворила. Дела на лаLинском је-
зику, зJо: којих су :а савременици DошLовали, касније су DосLа-
ла Dревазиђена. Иако Lо није Dризнавао, сLихови намењени на-
ро9у Jу9или су у њему ра9осL зJо: сLечене DоDуларносLи, захва-
љујући DуJлици која је Jила масовнија о9 учене елиLе.

Канцонијер је сLоLинама DуLа DрешLамDаван, коDиран и комен-
Lарисан. Ово 9ело је 9о 9ана 9анашње: осLало живо и занимљиво.
ЕDи:они, Dла:ијаLори, насле9ници – DеLраркисLи, сLвориће кулL
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и ле:ен9у. То није несLало са ренесансом, ниLи је осLало на Lлу
ИLалије. Ника9а и ни:9е није Jило Lако велико: уLицаја, који се
Dроширио Dре све:а у ИLалији, а DоLом Dосре9но или 9ирекLно и
у 9ру:им 9еловима ЕвроDе: Француској, ШDанији, Ен:леској, Не-
мачкој, ПорLу:алији, Пољској… На срDском језику, DеLраркизам
је DосLојао у ДуJровнику. Занимљиво је знаLи 9а је DеLраркисLа
Jио Микеланђело, који је у Dоезији изразио свој хришћански Dе-
симизам и о:орчење на9 су9Jином 9омовине, заLим СерванLес,
ШексDир, који 1609. :о9ине Dише Соне�е, Тасо, ЛоDе 9е Ве:а… Пе-
Lраркизам је 9ео лиLерарне исLорије ЕвроDе, феномен евроDске
Dоезије о9 XIV 9о XVII века. ПерLрарка је Jио DроLоLиD и9еално:
лиLерарно: сLварања, а ње:ов начин Dевања је узор укуса и сLи-
ла. Вре9носL Dесничке вешLине је мерена у зависносLи о9 Lо:а
колико је 9ело Jило налик ПеLраркином DеснишLву, нарочиLо
Канцонијеру. ИмDулси, 9илеме и чар ПеLраркине лирике о9јекну-
ће нарочиLо у XVI веку, шLо значи 9а је 9уховно о9:оварала Lом
Dерио9у. Млечанин ПијеLро БемJо (1470–1547), Lворац JемJизма,
9ао је Dро:рамско и Lеоријско оDонашање језика и сLила ПеLрар-
ке. Али ко9 JемJисLа се, за разлику о9 DеLраркисLа, све сво9и на
Dовршни „DеLраркисLички љуJавни роман” коме не9осLаје 9о-
живљај мисаоно-Dсихолошке озJиљносLи. То јесLе во9ило Dе-
Lраркизму као школи, али DосLао је само мо9а, DреLворио се у
манију… Поје9ини оDонашаLељи DеLраркизма нису се усDели уз-
9ићи на9 Dоезијом као реLоричком вежJом. Мно:и су заDали у
извешLаченосL. ОDонашали су ПеLраркине сLихове и мање Lа-
ленLовани Dесници, Dа се заDало у JаналносL и клише. Ово је Dо-
сLало меLа Dору:е анLиDеLраркисLа који се нису суDроLсLављали
ПеLраркиној Dоезији, јер је он за њих, Jез оJзира на различиLе
сLавове осLао велики узор, они су се ру:али DеLраркиним оDона-
шаLељима. ПоLреJно је исLаћи 9а је DосLојао и анLиDеLраркизам
из сасвим 9ру:ачијих DоJу9а, који се заснивао на Dокушају 9а се
Dоезија Канцонијера сDириLуализује. Героламо МалиDиеро је
1536. :о9ине оJјавио Petrarca spirituale, књи:у која је у свом веку
имала Jар још 9есеL из9ања, на за9овољсLво Цркве која је насLо-
јала 9а DреоJрази, морално и 9уховно очисLи Канцонијер, смаLра-
јући ПеLраркину зJирку оDасном зJо: сLавова које је изражавала,
и зJо: Jројних DрисLалица које је заво9ила. Услови који су уLица-
ли на оJликовање DеLраркизма су ново схваLање књижевносLи и
функције књижевника у XV веку. НаDушLен је сре9њовековни
але:оријски DосLуDак који се Lемељио на Dе9а:о:ији и есLеLици
Цркве и Dојавила се хе9онисLичка концеDција умеLносLи; хе9о-
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низам се о:ле9ао у сLро:ој форми, еле:анцији, милозвучносLи,
Dо узору на велике анLичке Dисце Цицерона, Вер:илија, Хорација
и КаLула, којима су се сви 9ивили и које су сви оDонашали.

У ПеLраркиној Dоезији, у 9оJа хуманизма, наилазимо на осећај
9езорјенLисаносLи, Jезнађа, неси:урносLи, измешане 9искурсе…
У DоLоњем умеLничком сLваралашLву наве9ено се Dонавља, а на-
рочиLо је DрисуLно у романLичарској и мо9ерној књижевносLи
(мо9ерна и DосLмо9ерна). РоманLичари су у ПеLрарки ви9ели
Dесника који је анLициDирао њихове немире и Dо:ле9 на свеL,
исDове9ивши инLиму као симJол оDшLе: 9уховно: и морално:
сLања. Мо9ерна се назива још и неороманLизмом, јер Dреузима
велики 9ео DоеLике романLизма. ПосLмо9ерна лиLераLура Dо9-
разумева мо9ерну како Jи мо:ла 9а Jу9е 9еконсLрукција мо9ер-
не. Може се рећи 9а се о9ређене Dојаве у књижевносLи (умеLно-
сLи) Dојављују у сличним исLоријским околносLима. ПросвеLи-
LељсLво (Dроизашло из хуманизма и ренесансе и реформације)
свој исхо9 има у Француској Jуржоаској револуцији и иначе еDо-
хи :рађанских револуција; у крвоDролићу које се 9есило Dоказа-
ла се нишLавносL човекових знања, DосмаLрања и и9еја и усле-
9ило је разочарење у цивилизацијске 9омеLе. Све Lо Jило је Dра-
ћено Dојавом романLизма у књижевносLи (умеLносLи). ЗлаLно
9оJа евроDске кулLуре, ин9усLријски наDре9ак и јака Jуржоазија
Dоново заваравају човечансLво у осећању моћи, али се све руши у
Првом свеLском раLу, најсLрашнијем искусLву човечансLва 9о
Lа9а. То је Dраћено Dојавом мо9ерне у умеLносLи. КрајносLи ра-
ционализма и маLеријализма Dоказују сLрашно лице кроз рево-
луцију у Русији, Дру:и свеLски раL и аLомску JомJу. Све је Dраће-
но Dојавом DосLмо9ерне у књижевносLи (умеLносLи). ПеLрарки-
но очајање, Dоновиће се у романLичарском Jоловању свеLско:
Jола (Weltschmerz), као и у мо9ерном осећају сувишно: човека,
искорењеносLи, 9ека9енције, Dесимизму, Lежњи 9а се иза Dри-
ви9а оLкрије сушLина сLвари, сумњи у све, слици свеLа у расDа-
9у. И хуманизам и романLизам и Dерио9 мо9ерне умеLносLи су у
знаку о9рицања о9 Бо:а, анLроDоценLризма, Dојаве и9еоло:ија,
нарушавања :раница 9искурса које Jи се мо:ле изразиLи форму-
лом умеLничко: сLварања романLизма „сме се све шLо се не сме”
и „Dравило је 9а нема Dравила”. УLисак је 9а у DоменуLим Dерио-
9има инLелекLуалци усLуDају месLо наро9ним LриJунима (шLо
во9и DримаLу реLорике на9 ло:иком), и9еолозима, револуцио-
нарима, 9а се о9усLаје о9 сазнавања свеLа и заDочиње се са ње:о-
вим рушењем. УмеLносL DосLаје о9раз наве9ено:.
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У свеLској књижевносLи нема Dесника чији су сLихови више
комDоновани. У ИLалији је наро9 Dосле9њу канцону Dосвећену
милосLивој Бо:оро9ици још о9 краја XIV века 9оJро Dознавао и
чак Dевао Dрву сLрофу. У XVI веку ПеLраркин Канцонијер је увели-
ко Dривлачио музичаре, неке сLрофе су му Jиле комDоноване 9е-
сеL и више DуLа.

„ДосLа је завириLи (или се DрисјеLиLи) љуJавне коресDон9енције,
не само фикLивне, Dа 9а DреDознамо DеLраркисLичку црLу и у очи-
Lовању и оDисивању чувсLава у ма којем 9осLојансLвеном Dисму
Jило млађе: Jило времешније: љуJавника. Није важно ка9а је и о9
ко:а уDућено Dисмо. У конвенционалним шла:ерима и ’заJавним’
DоDијевкама још увек о9звања cuore – amore – dolore (љуJав – срце
– Jол), или у нашој варијанLи „љуJав је Jол на срцу мом, љуJав је
DреLешка Jол”; о9 љуJави „:ори ваLра”, Dлаче зора, сунце, звез9е,
Jаш као 9а је у DиLању Лаура. Ка9а Dјевач 9ржећи се уDорно за лије-
ву сLрану :ру9и изво9и „ЉуJим LеJе цијелим Jићем” не инLерDре-
Lира ли ПеLраркину и меLафорику и мимику? (Томасовић, 1985,
сLр. 250). 

Није је9носLавно оJјасниLи зашLо је Канцонијер 9оживео Lоли-
ки усDех. Било је у евроDској књижевносLи исLо Lако вре9них и
револуционарних књи:а. КонLинуиLеL ПеLраркино: уLицаја
лежи 9онекле у Lоме шLо су Расу�е риме 9овршиле усавршавање
вишевековне сLилизације DоеLских сLрукLура које су Dрихваће-
не као оDшLа својина. Ко9 ПеLрарке се Dрожимају и Би�лија и цр-
квени оци, лаLински Dесници, Dесници 9ворске Lра9иције, сици-
лијанска школа, лирика Провансе, СлаLки нови сLил, ДанLе.
Осим Lо:а, ПеLрарка је изнео инLимни лирски 9оживљај који је у
сре9њем веку Jио неDознаL; Lо је љуJав која нема Jожански зна-
чај већ је Lрајно и фаLално DрисуLна у земаљској реалносLи и Lо
је (шLо је још су:есLивније) уLисак о човеку као расDеLом, зJуње-
ном, не9овршеном Jићу, лишеном вере, у DоLрази за смислом,
човеку који је са си:урношћу свесLан је9ино своје коначносLи. То
је DосLала консLанLа која каракLерише нововековну књижевносL
у разним раз9оJљима књижевне исLорије, а Dочела је о9 ПеLрар-
ке који је Jио извор, Dо9сLицај и на9ахнуће хуманисLичкој, рене-
сансној и Jу9ућој Dоезији уоDшLе. Он је Dрви нововековни Dес-
ник за ко:а се везује феномен DоDуларносLи .

„Као и сви ми, уживао је у аDлаузу; чезнуо је за славом, за књижев-
ном ’JесмрLношћу’; већ Lако рано, у Lој анLициDијенцији ренесан-
се, он је у9арио је9ну о9 њених највише Dо9ржаваних ноLа, жу9њу
за славом” (ДјуранL 1999, сLр. 20).
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ОДРАЗ ОПАСНОСТИ ХУМАНИЗМА

ПеLрарка је заDисао: „Желим 9а ме смрL заLекне сDремно:, 9ок
Dишем, или ако је Dо вољи ХрисLу, у молиLви и сузама” (Дју-
ранL,1999, сLр. 47). ПеLраркине верске Lежње Jиле су несређене.
Повремено је :оворио као скеDLик, DроDове9ајући карLезијанску
скеDсу: „НеDоверљив Dрема соDсLвеним сDосоJносLима… ја као
исLину DрихваLам само сумњу… не DоLврђујући нишLа, и
сумњајући у све сLвари осим у оне ко9 којих сумња значи свеLо-
:рђе” (ДјуранL, 1999, сLр. 21). Није Dону9ио никакву нову филозо-
фију. ПеLраркина Dоезија исLражује љу9ску сLварносL, DосLа-
вљајући DиLање „шLа је човек”. До Lа9а се на човека :ле9ало са
сLановишLа за9аLка који му је о9ре9ио Lворац. ПеLрарка је за-
окуDљен DиLањем љу9ске среће. У свим ње:овим 9елима DосLоји
ника9а за9овољени захLев за равноLежом, изна9 свако: љу9ско:
несDокојсLва.

Рели:ија је исLоријски значајна за развој цивилизације јер ми-
сао о Бо:у означава LренуLак свесLи и жеље за еLичким савр-
шенсLвом. Рели:ија може JиLи израз свесLи 9а се свеL не може
рационално оJјасниLи; иза свих научних сазнања и филозоф-
ских Dромишљања осLаје Lајна. Тајна рађа мисLични 9оживљај
свеLа који није DримиLивизам већ наDроLив највише сазнање о
не9окучивосLи. На :раници иза које није све оJјашњиво, човек је
осеLио DоLреJу за Dо9ршком, за нечим шLо Jи 9ало смисао свему,
заLо човек Бо:а чесLо назива: Свеви9ећим, Свезнајућим, Свемо-
:ућим, Све9ржиLељем… Развојна линија човечансLва: мно:оJо-
шLво – филозофија –је9ноJошLво је нарушена. Урушено је DреL-
хо9но виђење свеLа и Lиме се DонишLава велико и важно иску-
сLво човечансLва, мо9еран човек DосLаје Dо9војен јер у њему
исLовремено DосLоје LеисLичка и аLеисLичка мисао. Хуманизам
у име и9еје љу9ске среће не:ира Бо:а и човек DосLаје Jо:очовек.
У основи о9носа рели:ије и аLеизма је Lра:ични конфликL Lеле-
сно: и 9уховно:, морала и Dриро9е. ДосLојевски је :оворио како
се и9еје оJрушавају на љу9е, :њече их, унаказују као о:ромно ка-
мење, оне луLају 9рушLвом и селе се из 9уше у 9ушу. ЧовечансLво
није Jило, као шLо није ни са9а, мно:о векова касније, сDремно 9а
9о краја DрихваLи јеванђеоску мисао, али је о9усLајање о9 ње
оDасно, шLо се Dосве9очило Lоком исLорије. Рели:иозносL може
JиLи Lежња за савршенсLвом. Човек у Бо:у ви9и савршенсLво
које је Dоникло у љу9ском несавршенсLву.
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ПеLрарка је Jио Dрви мо9еран Dесник и заLо шLо је оLворио
Lему о9носа човека и Бо:а. ЦенLрална фи:ура Канцонијера није
Лаура, већ лирски суJјекаL, и кључна је ње:ова зJуњеносL Dре9
смислом и вечношћу. Он исDове9а е:зисLенцијалну 9раму. Ако
се из:уJи вера у Jожански Dоре9ак, живоL DосLаје аDсур9ан. Пе-
Lраркина Dоезија је овим слојем 9уJоко и инLензивно су:есLив-
на, заDраво Dоезија Канцонијера није само ин9иви9уално искусL-
во Dесника ПеLрарке, већ је Lо универзално искусLво нововеков-
но: човека, који Dроживљава DроJлем Dомућене е:зисLенције, и
заLо Канцонијер узJуђује љу9ски 9ух и 9анас, се9ам векова кас-
није. ПеLрарка је својом Dоезијом изразио осећање зJуњеносLи,
неси:урносLи и Jезнађа нововековно: човека, и у ње:овој Dоези-
ји нашао се о9раз оDасносLи којој је хуманизам Dошао у сусреL –
о9војеносL човека о9 Бо:а. Нововековни човек је осеLио већи
е:зисLенцијални сLрах јер се суочио с Dразнином. УDражњено
месLо Бо:а нису мо:ле 9а DоDуне ни уLоDије, ни и9еоло:ије, ни
хе9онисLички начин живљења. Јеванђеоски Dораз је само Dриви-
9ан. Тачна је немо:ућносL осLварења ХрисLових назора у реал-
ном свеLу, али и9еал мора осLаLи изна9 осLварења 9а Jи се њему
Lежило. Хришћанска еLика је имала велику уло:у у Dроцесу Dре-
уређења и унаDређења свеLа.

Промишљајући ДанLеову визију Dакла, Франческо 9е СанкLис,
у Ис�орији и�алијанске књижевнос�и, закључује: 

„Пакао је човек осLварен као ин9иви9уа, у Dунини и у слоJо-
9и својих сна:а.”
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SUMMARY PETRARCH – THE FIRST MODERN POET

Francesco Petrarch is the father of the Italian literature and was
on the forefront of the humanists who influenced the formation of a
new age culture. He lived in the time of mixing discourse: a Christian
religion and Humanistic philosophy. He wrote in Italian and Latin.
He reached affirmation with Canzoniere, collection written in a
common folk language. Without Petrarch’s work in Latin, it’s impos-
sible to perceive neither Canzoniere, nor the spirit of the time which
reflects the poetry of Petrarch. Canzoniere doesn’t narrate only about
love for Laura, but expresses a complex, far-reaching message that
collects ideological and moral crisis of the new century which makes
Petrarch the first modern poet. Popularity of Petrarch’s poetry
spread throughout Europe and created a phenomenon called
Petrarchism. Afterwards, Petrarch’s influence is evident in the
Romantic and Modern literature (Modern and Postmodern).
Petrarch was the first modern poet, because he opened the subject of
the relationship between a man and God. Petrarch’s poetry is not
only individual experience of the poet, but the universal experience
of the New Age man who is experiencing existential problems and
therefore Canzoniere excites the human spirit even today. Petrarch
presented the intimate lyrical experience of a man searching for
meaning, a man only aware of his finality. This became a constant
that characterizes modern literature in various periods of literary
history.

KEY WORDS: humanism, modernity, petrarchism, Canconiere.


