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Шишко Менчетић
Први поглед
 

Зо вије ше зо ра дан и слав но про ли тје
тра ви цу дроб ну ван, зе лен лис и цви тје,
ја кад бих ухи ћен од ове го спо је,
кê образ на ки ћен у сла ви вас по је.
С ју тра, дим, на про зор по гле дат оп ћах ја,
тер та да мој по зор у тај час по зри тја:
ме ни би ви ди ти још лип шу нер ви лу
го спо ђу сје ди ти у ру шцу при би лу.
Ви див ме кâ хр ло ва зе трак и ко су,
низ би је ло тер гр ло ко си це све про су;
на че лу оста ви два пра ма од зла та,
оста ло све за ви око ло, дим, вра та,
да ко са не ви три, у ко јој до мал хип
ру ка ми за хи три на гла ви вен чац лип;
озрив се јак је лин, тер он час по ђе тја,
тер гор чи нег пе лин и че мер остах ја.

Из вор:  Злата Бојовић, Књижевност Дубровника, 
Филолошки факултет, Бе о град, 2010.

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Ко ју те му об ра ђу је ова пе трар ки стич ка пе сма? Чи ме је на пр ви по-
глед мла дић ус хи ћен? У ка квом су од но су бу ђе ње при ро де и бу ђе ње љу-
ба ви у пе сми?

d Које појединости женске лепоте песма истиче у први план? За па зи те 
од ли ке иде ал не пе тра р ки стич ке ле по ти це у Мен че ти ће вој пе сми. 

d Дра га се по ја вљу је на про зо ру као див на сли ка у ра му. Шта оста је иза 
ње ног из не над ног не стан ка из про зор ског окви ра? 

Шишко Менчетић (1457–1527)

Мла ди и обе сни ду бро вач ки вла сте 
 лин, по те као из племићке ку ће, вешт 
на пе ру и брз на ма чу, пе сник и тру
ба дур под пр о зо ри ма ду бро вач ких 
„го спо ја”, а ка сни је и кнез Ду бро вач
ке Ре пу бли ке, ис пе вао је ве ли ки број 
„љу ве них” пе са ма у пе трар ки стич ком 
ду ху (са до ста ори ги нал но сти у од
но су на узор). Љу бав ну ли ри ку, по
вре ме но из ра зи то чулну, ду хо ви ту и 
пу ну жи во та, ко ју је упу ћи вао ле пим 
Ду бров чан ка ма, за ме нио је у зре ло
сти фи ло зоф ском, ре ли ги о зном и са
ти рич ном ли ри ком. Нај ве ћи број ње
го вих пе са ма са чу ван је у ру ко пи сном 
Збор ни ку Ник ше Ра њи не.

дроб ну – сит ну

ухи ћен – ухва ћен 

у сла ви вас по је – бли ста од сре ће 

дим – ка жем 

позор – поглед 

оп ћах – има дох оби чај

у ру шцу – у оде лу 

хр ло – хи тро, бр зо

до мал хип – за час 

озрив се јак је лин – оба зрев ши се 
као је лен
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d Да ли су вам се допали звук и лексика говора ренесансног Дубровника? 
Уочите особености стиха и риме у Менчетићевој песми. Какви су мелодијски 
ефекти двоструко римованог дванаестерца, омиљеног стиха дубровач-
ких петраркиста? 

d Песма се бави много пута варираном петраркистичком темом и сликом. 
Шта је, ипак, чини свежом и новом, и поред директног угледања на Петрарку? 

Џоре Држић
Гор чи је жа ло сти је су ли гди ко му?

Гор чи је жа ло сти је су ли гди ко му
нер мо јој мла до сти и ср цу јур мо му?
Из гу бих му ку сву, за ман се све ра би,
по си јах ја њи ву, а иним же тва би.
Ова кој за иних мно зи лов ло ви ше,
ки лов ја учи них, ини га до би ше.
Ра нив ја ко шу ту, ку сли дих по го ри,
иним је у ску ту, а ме не из мо ри.
Ето иним та кој је зе ро из ви ре,
а тру дан жи вот мој од же ђе уми ре.
Тач сри ћа око ло свој та нац са ста ви,
те ре гре охо ло по ју ћи у сла ви.
А ја сам там но стју на пра во на ди љен,
и вел ми жа ло стју кроз љу бав уцви љен.

Из вор: Пе сни штво ре не сан се и ба ро ка, при ре дио  
Ми ро слав Пан тић, Про све та, Бе о град, 1968.

Алек сан дри нац – стих од два на ест 
сло го ва са це зу ром по сле ше стог 
слога.
Дво стру ко ри мо ва ни два на е сте
рац – по се бан тип два на е стер ца, 
ор га ни зо ван та ко да се ри ма по ја в
љу је на два ме ста: на кра ју по лу сти ха 
и на кра ју сти ха; оми ље ни стих ду
бро вач ких пе тра р ки ста. Осим рит
мич ких и ме ло диј ских ефе ка та, че сто 
ус по ста вља од нос су прот но сти из
ме ђу по лу сти хо ва или сти хо ва (као у 
песми Џ. Држића).

ПОЈМОВНИК

Џоре Држић (1461–1501)

По ре клом пу ча нин (гра ђа нин), уче
ни те о лог и док тор пра ва, млад и „леп 
ду хом као и те лом”, пе вао је на ма тер
њем је зи ку љу бав не пе трар ки стич
ке пе сме. На ше пред ста ве о пе сни ку 
ство ре не на осно ву пе са ма ко је су 
му при пи си ва не, из чу ве ног Збор ни
ка Ник ше Ра њи не (око 1507), би ле су 
по гре шне јер се ње го вом ау тор ству 
при пи си ва ло ви ше пе са ма „на на род
ну”. Не дав но је у Да бли ну (Ир ска) от
кри ве на ње го ва збир ка од 97 пе са ма 
(„Џо ре та Др жи ћа пје сни ке ство ри до
кле кроз љу бав бје сње ше”). Ау тор је и 
екло ге Рад мио и Љуб мир. Џо ре је био 
стриц ве ли ког ду бро вач ког ко ме ди о
гра фа Ма ри на Др жи ћа.

јур – већ
ра би – ра ди, тру ди, де ла
иним – дру ги
тру дан – умо ран, из мо рен 
тач – та ко 
гре – хо да, иде
на ди љен – об да рен, на гра ђен
вел ми – ве о ма 
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ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Који тренутак у љубави је тема ове петраркистичке песме Џора Држића?
d Обра ти те па жњу на пе снич ке сли ке ор га ни зо ва не у дис ти си ма. Про-

ту ма чи те зна че ње але го ри ја ко је се гра да циј ски ни жу. 
d Про ко мен та ри ши те афо ри стич ке ми сли о љу ба ви ко је су на ста ле као 

ре зул тат уза луд ног љу бав ног тру да. Ка кво умет нич ко деј ство има ју број не 
су прот не ре че ни це?

d Пра ти те ва ри ра ње осе ћа ња од увод ног ре тор ског пи та ња до за вр шне 
по ен те.

d Уочите поступак акростиха. У акро сти ху је име пе сни ка, а не дра ге. 
По ве жи те то са пе сни ко вом ре флек си јом о жи во ту.

d Упо ре ди те дис крет ну Др жи ће ву пе сму са пе смом Ши шка Мен че ти ћа. 

d Ка ко се од ре ђу је вр ста сти ха? Об но ви те ра ни је об ра ђе не вр сте сти ха.
d Испитајте особености стиха и риме у Држићевој песми. Где се нала-

зи цезура? Уочите честе контрасте између напоредних стихова или полу-
стихова.

УТВР ЂУ ЈЕ МО ПО ЗНА ТО И УСВА ЈА МО НО ВО ГРА ДИ ВО

По ре ђе ња Ши шка Мен че ти ћа и Џо ра Др жи ћа, дво ји це нај зна чај ни-
јих, а раз ли чи тих ду бро вач ких пе тра р ки ста, че ста су у књи жев ној кри ти-
ци. 

 „Сво ју жа лост због уза луд ног љу бав ног тру да, чи ји су пло до ви оти-
шли дру ги ма, пе сник из ра жа ва це лим ни зом по сло вич них из ра за из сва-
ко днев ног жи во та, и у то ме је, пре ма ње го вој на ме ри, и основ на до сет ка 
пе сме. За раз ли ку од Мен че ти ћа, не за пи су је у акро сти хо ви ма име на же-
на, те и ов де по че ци не пар них сти хо ва да ју акро стих: Ги о ре та, тј. пре ма 
ду бро вач ком чи та њу Џо ре та” (Ми ро слав Пан тић, Пе сни штво ре не сан се и 
ба ро ка).

Др жић ни је из ра зи то чулан као Мен че тић, већ је склон размишљању 
и ме лан хо ли чан. Док су Мен че ти ће ве љу бав не пе сме че сто ва тре не, па и 
разуздане, код Др жи ћа се ис ти че фи на ту га и дис крет ност. Же на у ње го вој 
по е зи ји са свим је ап стракт на, а љу бав ви ше пред мет ми сли и за кљу ча ка 
не го снажно осе ћа ње. 


