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димитрије богдановић (из породичне архиве)



Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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Уводна реч





ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ





Од БОжидара ВукОВића дО диОнизија дела Векије 
идентитет и псеудОним у култури ранОг мОдернОг дОБа

Мирослав A. лазић

апстракт.  – разматрајући питања у вези с различитим варијантама имена 
Божидара вуковића, у раду смо нарочиту пажњу посветили пореклу етимоло-
шко-семантичких облика Dionisio della Vecchia, односно Dionisius a Vetula, које је 
вуковић користио у иностраној средини. Након преиспитивања аргумената на 
којима је почивала теза о Божидаревом преузимању жениног презимена, пока-
зано је, с позиција савремених идентитетских теорија и уз коришћење компа-
ративне анализе, да је Божидар вуковић сам обликовао свој псеудоним према 
уобичајеним облицима и моделима познатим у ширим европским оквирима у 
култури раног модерног доба.

Кључне речи: Божидар вуковић, Дионизио дела векија, Dionisio della Vecchia, 
Dionisius a Vetula, стара штампана књига, псеудоним, презиме, етимологија, ве-
неција, старчева Горица, старчево

У више наврата је у научној литератури предмет интересовања појединих 
истраживача било питање имена Божидара вуковића, нарочито порекло 
његовог италијанизованог презимена della Vecchia, или латинизованог 
a Vetula, која је користио у иностраној средини. До проналаска вуковиће-
вих тестамената, које је објавио Јорјо Тадић,1 сматрано је да је то презиме 
настало преводом и адаптацијом топонима старчево, односно старчеве 
Горице, местa његовог порекла.2 На то су, пре свега, упућивали литерар-
ни извори, штампани у појединим издањима Божидаровог сина вићенца 
вуковића и стефана од скадра. У уводу епистоле, штампане у Псалтиру 
с последовањем из 1546. године, вићенцо вуковић је, након навођења 
свог имена у српском облику, за презиме исписао „а латинским језиком 
дела већа именован“.3 Насупрот томе, у поновљеном издању Псалтира с 
последовањем, које је штампао вићенцо вуковић 1561. године, наведено 

* Мирослав а. лазић, Народна библиотека србије, Београд, miroslav.lazic@nb.rs
1 Тадић 1963, 337–360.
2 Медаковић 1958, 51.
3 Псалтир с последовањем 1546, л 2а–2б; стојановић 1902, стр. 171–172, бр. 534.
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је „виценцо де господин Божидара вуковић от старца именован“,4 што 
очигледно представља српски еквивалент његовог италијанизованог пре-
зимена. слична етимолошко-семантичка конструкција употребљена је и 
на почетку Триода посног, издања из 1561. године.5 Ту је у тексту штам-
паном испод заглавне заставице с расцветалим крстом одштампано „ви-
ценце де господин Божидара вуко(в)е от старца“.6

Насупрот наведеним изворима, у студији Јорја Тадића, у којој су у 
прилогу објављени тестаменти Божидара вуковића из 1533. и 1539, и ње-
говог брата Николе из 1539. године, изнет је став да су вуковићи по до-
ласку у венецију и након Божидарове женидбе с аполонијом, преузели и 
њено породично презиме della Vecchia. До овог закључка Тадић је дошао 
посредним путем, с обзиром на то да у објављеним тестаментима Божи-
дара и његовог брата Николе вуковића нигде није изричито наведено да 
су се аполонија, њен брат Гашпар, или било ко други од њених рођака 
презивали della Vecchia. Штавише, под тим презименом једино је у теста-
менту из 1539. године именован „вентурин дала векија ди Корнови“,7 Бо-
жидаров кум и ортак у трговини и један од опоручних извршитеља, који 
је у првом тестаменту, из 1533. године, забележен само као „вентурин де 
Корнови“.8 Међутим, на основу већ објављених извора из Дубровачког 
државног архива, у коме је поменут и Гашпар дала векија,9 Јорјо Тадић је 
закључио да је вуковићева жена аполонија потицала из фамилије della 
Vecchia, претпоставивши да је и поменути Божидаров кум, вентурин дела 
векија ди Корнови, био у рођачким везама са овом породицом. Штави-
ше, коментаришући записе у Псалтиру с последовањем и Триоду посном, 
Тадић је изнео мишљење да би у том случају конструкција „од старца“ 
представљала превод презимена della Vecchia и да она у ствари не стоји 
ни у каквој вези са старчевом на скадарском језеру.10

Упркос томе што Тадићева теза није почивала на убедљивој аргу-
ментацији, она није битније довођена у сумњу ни код истраживача који 

4 Псалтир с последовањем 1561, л. 2а–2б. уп. лексикон 1994, 173.
5 Постоје два издања ове књиге, која се међусобно разликују у вињетама и другачијој 

боји текста записа на листу 1а. У једној верзији је црном бојом одштампано „ви-
ценце де господин Божидара вукове от старца“, док је у другој, исти, али донекле 
модификован натпис отиснут црвеном, који гласи: „виценце де господин Божида-
ра вукое от старца“.

6 Триод посни 1561, л. 1а.
7 Тадић 1963, 343.
8 исто, 340.
9 Медаковић 1958, 34–35.
10 Тадић 1963, 347.
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су се касније бавили овом темом.11 На њу се надовезао и Ђорђе сп. радо-
јичић, који је полазећи од ње створио нову конструкцију.12 По његовом 
мишљењу се „Божидар вуковић у ствари звао Дионисије од ветула или 
дала веча“, чија је ужа породица „изгледа поромањена још за живота ње-
говог деде и прадеде“, док је српско име и презиме узео из трговачких 
разлога.13 Уз то, сматрао је да из шире породице della Vecchia „потиче 
и Божидарова жена Полонија (аполонија), шурак Гаспар, вентурино са 
сином антонијем“.14 Насупрот њему, бавећи се пореклом имена Божидара 
вуковића, ристо радуновић је на основу етимолошко-семантичке анализе 
показао непоузданост изнетих ставова о преузимању презимена вукови-
ћеве тазбине, залажући се за првобитну тезу, по којој је Божидар у своје 
презиме „уградио име старчеве горице“.15 Уједно је претпоставио да су 
чланови аполонијине породице презиме della Vecchia осмислили према 
истоименом називу трговачке компаније. и поред ове научно утемељене 
студије, код других истраживача превагнуло је супротно мишљење. Тако 
у тексту Милоша Милошевића, објављеном у истом зборнику где и ра-
дуновићев, аутор се, заступајући мишљење о вуковићевом преузимању 
жениног презимена, позива на један архивски документ из 1540. године у 
коме је Гашпар, брат Божидарове жене аполоније, ословио свог покојног 
оца презименом dalla Vecchia.16 овај став, који је у основи понављан и у 
потоњој научној литератури, налазимо и у лексикону српскословенског 
штампарства, где је у оквиру каталошке јединице о Божидару вуковићу 
посебан део посвећен његовим именима.17

Међутим, да би се потврдила или оповргла једна или друга теза, не-
опходно је, најпре, детаљно преиспитати доказе на којима оне почивају 
и питање његових имена сагледати с различитих аспеката, а не само на 
основу некритички преузетих података из селективно коришћених изво-
ра. стога је, у недостатку примарних извора, нужно осветлити друштвено- 

-исто ријски контекст и културни миље у којем је Божидар вуковић деловао, 
нарочито његову трговинску мрежу, као и личности које су с њим биле 
повезане родбинским и пословним односима. веродостојност изнетих теза 
биће потом преиспитана њиховим смештањем у општи идејни и културни 

11 сковран, 1977, 80.
12 Уп. радуновић 1986, 37.
13 радојичић 1967, 37–38.
14 исто, 37.
15 радуновић 1986, 27–40.
16 Милошевић 1986, 225.
17 лексикон 1994, 77–79.
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оквир раног модерног доба, сагледаним из перспективе савремених социо-
лошких и антрополошких теорија o идентитету,18 које показују да је у њего-
вом конструисању битну улогу имало и грађење личних имена и псеудони-
ма. сагледавањем вуковићевог сложеног и вишеслојног идентитета, који је 
обликован у сукобу и прожимању с његовим верским и етничким патрио-
тизмом, с једне стране, и прилагођавањем културном моделу венецијан-
ског друштва прве половине XVI столећа,19 с друге, избегла би се опасност 
пресликавања савремених значења на раздобље коме је Божидар припадао.

*
У колофонима вуковићевих издања, као и изворима насталим у оквири-
ма српског народа на српскословенском језику, он је обично именован 
као војвода Божидар вуковић. среће се, такође, и формулација „од Ђу-
рића Подгоричанин“, која је придодавана уз његово име и презиме, док 
је у приложничком запису иконе Тајне вечере са архиђаконом стефаном 
и арханђелом Михаилом, са иконостаса цркве светог Ђорђа Грчког (San 
Giorgio dei Greci), наведен и придевак „зећанин“.20 Констатовано је да је 
вуковићево презиме патронимичког карактера, али да није настало фи-
лијацијом по оцу, будући да је на основу тестамената и архивских извора 
познато да се он звао лука,21 већ према неком даљем претку.

У раздобљу када код срба нижи слојеви друштва нису имали на-
следна презимена, и када су припадници племства ради заштите стече-
них привилегија најчешће презиме патронимичког карактера градили 
према очевом имену,22 остало је нејасно по коме је Божидар носио пре-
зиме вуковић. он у својим књигама не говори о томе, али је вићенцо у 
епистоли, објављеној у Псалтиру с последовањем из 1546. године,23 навео 
да његови преци „потичу од племена побожних владара српске земље, 
од Белога Константина Првог, почев од побожног и првог хришћанског 
цара, до времена славнога вука деспота, и Бранка вуковића, и стефана 
деспота, како се налази у родослову краљева и царева српских.“24 Без 

18 Self and Identity 1997; Rewriting the Self 1997; Advanced in Identity 2003: Joseph 2004.
19 De Maria 2010.
20 радуновић 1986, 28–29.
21 У сва три објављена тестамента браће вуковић, у два Божидарова и у једном Николи-

ном, након навођења њиховог имена исписана је формулација „пок. Господина луке“ 
(Тадић 1963, 338, 341, 343). Поред вуковићевих тестамената, слична конструкција се 
јавља и у појединим архивским документима. Уп. Милошевић 1986, 320.

22 радуновић 1986, 31.
23 Псалтир с последовањем 1546, л. 2а–2б.
24 Према: синдик 1996, 87.
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обзира на то што у овој формулацији има непрецизности и нетачности 
при помену појединих личности, она ипак открива генеалошку конструк-
цију вуковића, којом се они везују за српску владарску лозу Бранковића.25 
Тим поводом неопходно је подсетити и на чињеницу да је Божидар ву-
ковић за основу свог грба имао мотив пропетог лава – за који се обично 
сматрало да је доспео захваљујући утицају венеције, као њеног препо-
знатљивог симбола – а који је у ствари био и основни хералдички мотив 
Бранковића.26

иако је очигледно реч о генеалошкој конструкцији, тешко је поузда-
но утврдити преко које се личности из породице Бранковић вуковићи 
везују са овом српском владарском династијом. Да ли је то вук Бранко-
вић, или би то можда могао бити његов син Ђурађ, који је у то време код 
савременика био познат под патронимом вуковић, а који се тек касни-
је у историографији јавља под презименом Бранковић. У том случају и 
придевак „од Ђурића“, који је такође патронимичког карактера,27 могао 
би упућивати на ову везу, као и чињеница да је Ђурађ Бранковић у име 

25 У историографији су тим поводом постављена два основна питања: да ли је доиста 
постојала некаква веза између вуковића и Бранковића или је реч о измишљотини 
и да ли је поменуту конструкцију сачинио Божидар, или тек вићенцо (Новаковић 
1887, 210). Наиме, иларион руварац је одлучно одбио постојање било какве стварне 
везе, означивши вићенцову посланицу „морском“ (руварац 1896, 12–13). Поред 
тога, у историографији је рано исказана претпоставка да се помен Вука деспота 
односи на вука Бранковића, иако он није био деспот, док је поводом Бранка Вуко-
вића претпостављено да је на том месту дошло до обртања, што би опет указивало 
на истог вука Бранковића (Новаковић 1887, 210).

26 Да је, наводно, вуковић и раније имао свој грб с мотивом лава указује и концепт 
одлуке канцеларије Карла V од фебруара 1533. године, којом се Божидар вуковић, 
односно Dionisius dela Vechia проглашава племићем светог римског царства, где 
је, између осталог, наведено: „Штит је, наиме, по ширини подељен на два дела, од 
којих се у оном доњем налази ваш традиционални грб у белом пољу, или пак оном 
боје сребра, с представом лава који се пропиње у црвеној нијанси између две траке 
исто тако црвене боје, од којих се једна спушта с десне на леву страну, а друга, та-
кође црвене боје, описује цело поље“. Треба навести и то да је у истом документу 
поменут и извесни Мартин лупи, као лице које је такође одликовано: „…својом 
сопственом одлуком ми те одликујемо орденом свете латеранске палате, као у слу-
чају Мартина лупија“ (Миловић 1986, 14). Постоје мишљења да је можда реч о 
вуковићевом старијем сроднику или претку, али је на основу текста из концепта 
одлуке о додели племићке титуле тешко поуздано утврдити у којим је родбинским 
везама био наведени Мартин лупи с Божидаром вуковићем (лексикон 1994, 80–81). 
о грбу Бранковића в. спасић и др. 1991; за општи преглед мотива лава у хералди-
ци: ацовић 2008, 161–175.

27 радуновић 1986, 32.
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деспота стефана једно време владао зетом.28 с друге стране, у потоњим 
родословима и летописима,29 попут Хроника Ђорђа Бранковића, гроф 
Ђорђе Бранковић је поменут као личност која припада огранку породи-
це вуковић из Подгорице.30 Да је и сам гроф Ђорђе Бранковић доводио 
себе у родбинске односе с Божидаром вуковићем, могла би указивати и 
хералдичка структура његовог грба,31 ослоњена у највећој мери на грб Бо-
жидара вуковића. с тим у вези, треба поменути и податак да је на једном 
вуковићевом oктоиху гроф Ђорђе Бранковић записао „от книг Георгија 
Бранковића Подгоричанина“.32

Тешко је поуздано рећи да ли су вуковићи у потпуности измисли-
ли своју генеалогију33 или су имали неких основа да се позивају на њу,34 
као и то да ли су у њу вешто уградили своје презиме или га само иско-
ристили; неспорна је чињеница да је Божидар већ 1519. и 1520. године 
био познат под презименом вуковић, како се потписао у својим првим 
издањима богослужбених књига, служабнику, Псалтиру с последовањем 
и Молитвенику (зборнику за путнике). Позивање на сродство с владар-
ском породицом Бранковића нарочито је постало актуелно тридесетих 
година XVI столећа, када је Божидар вуковић израстао у једну од зна-
чајних политичких фигура на простору југоисточне Европе. Учествујући 
као обавештајац у служби шпанског двора у окупљању антиосманске ко-
алиције предвођене Карлом V и папом Павлом III,35 он је сковао и план 

28 исцрпно о Ђурђу Бранковићу: спремић 1999.
29 о родословима и летописима сагледаним у контексту политичких и друштвених 

околности у којима су настали: васиљевић 2015, 95–117.
30 о потоњим генеалошким конструкцијама Бранковића: руварац 1896, 11–15.
31 ацовић 2008, 284, 290, нап. 700.
32 руварац 1896, 13; Медаковић 1958, 49.
33 измишљање генеалогија било је веома заступљено, нарочито у другој половини 

XVI столећа. Посебно је занимљив пример Јакова Хераклида Басилика, који је по-
тицао са самоса или сицилије, а који је успео да се попне и на престо Молдавије, 
којом је владао непуне две године. он се у својој генеалогији, коју му је, по свој при-
лици, штампао Димитрије Љубавић у Брашову 1558. године (Cazacu 1995, 187–207), 
везивао за сремске Бранковиће (ћирковић 2000, 401–403). Примера ради, познат је 
и случај шпанског адмирала дон Педра охмучевића Гргурића, пореклом из сланог 
код Дубровника, као и других породица који се везују за илирску хералдику: Пала-
вестра 2010, 53–110. Oпширније о властели илирске хералдике: рудић 2006.

34 У историографији није решено питање да ли је брак Ђурђа Бранковића са ирином 
Кантакузин, који је склопљен 1414. године, био његов први брак и да ли је из прет-
ходног брака, који је вероватно постојао, имао и потомство: ћук 1979, 53–54.

35 Documente privatoare 1940, 15–21, 30–32; Cazacu 1992, 511–528. Тих година је, у циљу 
стварања антиосманске коалиције, под плаштом трговинских послова, Божидар 
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о подизању устанка против Турака.36 ослободилачки покрет под њего-
вим вођством требало је да започне ослобађањем скадра, одакле би се 
проширио на остале земље југоисточне Европе, досежући до влашке и 
Молдавије, с чијим кнежевима је био у сталној вези. Генеалошка веза с 
Бранковићима, коју је исказивао путем вербалне и визуелне репрезента-
ције,37 била је у служби истицања политичког легитимитета у циљу об-
нове српске државе и српске патријаршије38 под протекторатом Карла V 
Хабзбуршког.39 Тиме се може објаснити и вуковићев захтев упућен Кар-
лу V за добијање деспотске титуле40 и главнокомандујућег41, јер би као 

вуковић ишао у поверљиве обавештајне мисије у име Карла V Хабзбуршког. оваква 
двострука улога није била неуобичејена за то време, које је обиловало уходама с разних 
страна, а добри односи са високим званичницима Порте, као и родбинске везе са ајас- 

-пашом (Documente privatoare 1940, 15–16, бр. VII; Cazacu 1992, 521, нап. 30), који је 
у раздобљу од 1536. до 1539. године био велики везир османског царства, чинили 
су га изузетно погодном личношћу за обављање поверљивих обавештајних послова. 
о обавештајним службама и њиховим активностима: Preto 2010. O извештајима 
дипломата Карла V: Фејић 1988, 87–96.

36 ћирковић 2000, 398.
37 репродуковање грба у богослужбеним књигама свакако није отелотворавало хри-

шћанске идеале побожности и скромности, како је истицано у колофонима, већ 
је представљало визуелно средство у функцији репрезентације његове личности. 
На то упућује и пример накнадно уграђеног грба на икони Нерукотвореног образа 
из Народног музеја у Београду, коју је Божидар вуковић откупио из цркве светог 
Франческа у венецији, на шта указује Пахомијев натпис на њеној полеђини (Мир-
ковић 1932, 127; лазић 2013, 58–61; о икони Нерукотвореног образа, сагледаној 
у контексту сложеног идентитета Божидара вуковића, који је манифестован нак-
надним уметањем његовог породичног грба, в. Борозан 2015, 153–161). иако је 
икона откупљена 1520, на њој је утиснут нови породични грб, који је 1533. године 
добио од Карла V, и где је ословљен војводом, који је, уз додатак ловоровог венца, 
као симбола патриотизма, штампан и у његовим издањима октоиха петогласника 
(1537) и Празничног минеја (1538).

38 Cazacu 1992, 520–521, нап. 29. иако се у документима не помиње име патријарха, 
изгледа да је реч o ранијем смедеревском митрополиту Павлу, који је анатемисан од 
стране охридске патријаршије, и након неуспеле побуне прогнан са српских терито-
рија. Уп. Samardžić 250, 257–258. о патријарху Павлу смедеревцу: Mилошевић 2006.

39 Cazacu 1992, 514–515.
40 Божидар вуковић је током јесени 1537. године тражио од Карла V деспотску ти-

тулу, коју, судећи према његовим каснијим извештајима, није добио, будући да се 
ни у једном од њих није потписао као деспот. он је захтев за добијање ове титуле 
правдао јачањем антиосманског покрета на тлу јужнословенских земаља, о чему 
говори текст у његовом извештају Карлу V од 18. децембра 1537. године: Documente 
privatoare 1940, 20, бр. XI.

41 У писму од 4. октобра 1538, упућеном Карлу V, тражећи дозволу од цара да буде 
главнокомандујући над народима који се потчињавају „патријарху српском“, 
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легитимни наследник Бранковића, он полагао право на српске области и 
деспотско достојанство,42 што је посебно наглашавао у потоњим извори-
ма његов син вићенцо.43

остављајући за сада по страни питање његовог српског презиме-
на, осврнућемо се на Божидарово име и презиме Dionisio della Vecchia, 
или латински Dionusius a Vetula, која је користио у иностраној средини, 
пре свега у венецији, где је под тим именима или њиховим варијација-
ма потписиван у различитим документима.44 Готово да нема дилеме да 
су имена Дионизио и Дионизиус представљала италијанске и латинске 
еквиваленте његовог српског имена Божидар. оба су блиска и указују на 
етимолошко-семантичку сродност, па је очигледно да је реч о преводу и 
адаптацији истог имена с једног језика на други. Када је реч о презиме-
нима della Vecchia и a Vetula,45 још немамо поуздане податке о породици 

вуковић, поред осталог, каже: „… и да та моја дозвола и моја задужења буду таква 
да управљају свим другим војницима и вођама, да сви буду под мојом командом, и 
да ја могу да поставим на сва места где то буде потребно своје људе, од поверења, 
и за одбрану и за управљање“ (Cazacu 1992, 523, нап. 53).

42 за разлику од ранијег периода, када је додељивање деспотске титуле било повезано 
са сродством и брачним везама с породицом владајућег византијског цара, код по-
тоњих српских деспота које су именовали Хабзбурзи биле су пресудне генеалошке 
везе с претходним владарима који су носили ту титулу: ћирковић 2000, 399.

43 У том смислу треба издвојити писмо вићенца вуковића, упућено папи Гргуру XIII, 
по свој прилици 1574. године. У њему је вуковић представио пројекат штампања 
ћирилских српскословенских књига под окриљем и уз материјалну помоћ римока-
толичке цркве. Ту је за свог оца навео да је „Дионизије, српски деспот, потомак лозе 
која води порекло од католичких императора“, као и то да је он био „главни владар 
и поглавар области где се говори српским језиком“. Говорећи о очевим и својим за-
слугама за одржавање вере, указао је и на то да је Божидар вуковић „у време савеза 
с Карлом V ратовао као главнокомандујући за српске и македонске земље“, а да је 
касније и сам „служио Његовом величанству у Немачкој у рату против јеретика и 
против саксонског војводе“. На крају овог писма није пропустио прилику да укаже 
и на своје деспотско достојанство које је наследио од оца, потписавши се као „Ђо-
(вани) вићенцо вуковић, звани дела векија од деспота српског“ (Милошевић 1986, 
284–288, бр. XVIII). Поред овог, готово на исти начин, само са извесним лексичким 
варијацијама, вићенцо вуковић се потписао и у преосталим писмима упућеним 
високим прелатима римокатоличке цркве који се односе на пројекат штампања 
књига „на српском језику“.

44 радуновић 1986, 29–30; Милошевић 1986, 226.
45 о варијацијама имена Божидара вуковића на италијанском и латинском језику, в. 

радуновић 1986, 29–30. Најчешће су у питању облици dalla, della, de la, као и Vechia 
и Wechia.
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вуковићеве жене аполоније,46 осим што су њени најближи рођаци у ка-
снијим изворима тако именовани, због чега нам знатну помоћ пружају 
сазнања о породици Божидаревог кума и ортака у трговини, вентурина 
ди Корнови дала векија. На срећу, познато је читаво генеалошко стабло 
ове угледне венецијанске породице,47 пореклом из анконе, која је осам-
десетих година XVI столећа спадала међу десет најбогатијих у граду.48 из 
њихове породичне генеалогије може се поуздано утврдити да они нису 
били ни у каквим родбинским везама с вуковићевом тазбином. Њен ро-
доначелник је био Ђерардо, вентуринов прадеда, који је по занимању био 
ситни трговац. временом су његови наследници, антонио и вентурин ди 
Корнови, након удруживања са вуковићима, знатно проширили обим тр-
говине, поставши надалеко познати трговци свилом и другим тканинама. 
оно што је нарочито занимљиво јесте то да се ботега у којој су прода-
вали текстилну робу, а која је била смештена у Кампо сан Бартоломеу, 
називала dаlla Vecchia.49 Колико је она била чувена међу савременицима 
сликовито показује и податак да је француски краљ анри III, приликом 
обиласка града за време посете венецији 1574. године посетио и ботегу 
dаlla Vecchia.50 стога не чуди што је њен назив уједно постао и синоним 
за породицу ди Корнови, док је вентурин био први члан ове фамилије 
који је свом презимену ди Корнови додао и назив dаlla Vecchia. од 1537. 
године, од када се први пут помиње као вентурин ди Корнови дала веки-
ја, две године пре вуковићевог другог тестамента, ова фамилија је остала 
позната под двоструким презименом, чак и међу огранком који се ка-
сније преселио у анкону. између осталог, ова породица је изнедрила низ 
значајних чланова у друштвеном животу венеције, а занимљиво је то да 
је међу патронажним активностима, као механизмом помоћу којег је она 
репрезентовала свој положај у јавној сфери, вентуринов син антонио од 
Тицијана наручио олтарску представу Благовести за њихову породичну 
капелу у цркви сан салваторе у венецији.51

46 Cazacu 1992, 513, 519, нап. 21. занимљиво је да је аутор изнео претпоставку да је 
вуковићева жена аполонија можда била ћерка или рођака Ђованија дела векије, 
фирентинског кондотијера којег је поменуо Марино санудо у својим Дневницима: 
Samardžić 2005, 249.

47 De Maria 2010, 201.
48 Ibid., 47.
49 Ibid., 200.
50 Ibid., 37.
51 De Maria 2010, 201. Поред тога, Томасо и Пијетро дала векија ангажовали су Тици-

јана и да за цркву сан Доменико у анкони наслика представу распећа Христовог.
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оно што је уочено и раније, али није довољно аргументовано,52 а 
што су истраживачи који су заступали тезу о преузимању презимена Бо-
жидарове супруге аполоније обично пренебрегавали, јесте то да Никола 
вуковић никако није могао да гради свој идентитет на основу презимена 
братовљеве тазбине. Да бисмо то схватили, морамо се осврнути како на 
уже, тако и на шире родбинске везе, које су, као гаранција комерцијалних 
и предузетничких односа, играле битну улогу у трговинском пословању 
браће вуковић. Наиме, Никола вуковић је био ожењен Дионором Габи-
јано, која је потицала из породице чије презиме води порекло од једног 
села у близини града асти, одакле су били родом.53 она је била ћерка Ђо-
ванија Бартоломеа да Габијанија, човека који је двадесетих и тридесетих 
година XVI столећа био на челу једне од водећих међународних трговач-
ких компанија у Европи у области издаваштва и дистрибуције књига.54 

Међутим, као и вуковићи, и чланови ове фамилије нису се искључиво 
бавили трговином књигама, него и продајом различите врсте робе, на-
рочито зачинима и тканинама. Њихова трговинска делатност почивала 
је на ангажовању Ђованијевих синова Балдазара, Ђиролама и Ђованија 
Франческа, као и зетова – лоренца алипрандија, мужа Габијанове ћерке 
анђоле, и Николе вуковића, Дионориног мужа. из тестамента Ђованија 
Бартоломеа, из октобра 1536. године, познато је да је породица Габијано 
била везана за три европска комерцијална и финансијска центра: вене-
цију, лион и Фландрију. Компанија у венецији била је регистрована на 
име зета лоренца алипрандија, у Фландрији на Франческа Бонаномеа, 
док је предузеће у лиону водио братанац лучимбурго, који је заједно са 
зетовима алипрандијем и Николом вуковићем био и један од извршила-
ца Бартоломеовог тестамента.55 већину ових лица, поред жене Дионоре, 
Никола вуковић је две године касније (1538) одредио и за извршиоце свог 
тестамента.56 а у каквим је односима био с њима и колико је имао пове-
рење у њих, најбоље потврђује и садржај текста Николиног тестамента, у 
коме, између осталог, поручује:

52 радуновић 1986, 36; лазић 2013, 56–58, нап. 35.
53 Nuovo 2013а, 71.
54 Nuovo 2013b, 20–21; Nuovo 2013а, 74–80; Infelise 1998.
55 Nuovo 2013а, 75–80; Infelise 1998.
56 „остављам своју премилу супругу Дионору, ћерку госп. зуана Бартоламија из Габи-

ана, за госпођу и господарицу, и управитељицу моје и њене деце док буде живела. 
исто тако остављам за извршиоце тестамента њу и моје премиле шураке госп. ло-
ренца алипранда, и госп. зуана Франческа, и госп. Балдисеру из Габиана“ (Тадић 
1963, 344).
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„својим предрагим шурацима и извршиоцима тестамента дајем најшири 
ауторитет и власт да воде, администрирају и руководе мојом имовином 
на начин који се њима буде чинио најбољи, јер ме воле, као што и ја њих 
волим. и свим срцем их молим, ако ме бог буде сада позвао себи, да при-
стану да дођу становати у ову кућу, јер ће то бити згодно и за њих и за 
испуњење мога тестамента. исто тако одређујем и изричито хоћу да моји 
синови никада не смеју тражити рачуне, нити икакво објашњење од из-
вршилаца мог тестамента и мојих премилих шурака, јер сам сигуран да ће 
моје синове третирати као своје сопствене“.57

Након упознавања с пословним односима породице Габијани, може-
мо претпоставити и да је, по свој прилици, брак између Николе вуковића 
и Дионоре Габијано склопљен из пословних интереса, с обзиром на то 
да су вуковићи имали контакте и развијену трговинску мрежу широм 
леванта. родбинско повезивање с вуковићима омогућило је породици 
Габијано проширење њихове међународне комерцијалне мреже према 
истоку, која се након тога пружала од Енглеске, преко Фландрије, лио-
на, венеције, све до престонице османског царства. с друге стране, ако 
имамо у виду друштвени углед ове породице и њену финансијку моћ, 
не можемо прихватити ни најмању могућност да су постојали икакви 
разлози да Никола вуковић преузме презиме жене свог брата. Нити је 
то било у складу са уобичајеном праксом тог времена, нити је за тим 
икаква потреба постојала, па чак ни у случају да је аполонија потицала 
из имућније породице него што је то била Габијано.58 

*
студије објављене последњих деценија указују да лични идентитет у 
култури раног модерног доба није био аутономна категорија, како је то 
сматрао Јакоб Буркхарт, који је ренесансу, због изразитог развоја инди-
видуализма, представљао као ново доба.59 Међутим, у складу са идејама 

57 Тадић 1963, 344.
58 Да аполонијина породица није била изразито моћна у финансијском смислу, по-

средно наговештава и висина њеног мираза од четири стотине дуката (Тадић 1963, 
340), која је представљала знатну, али не и изузетно високу суму новца. Примера 
ради, познати венецијански штампар немачког порекла, Франческо дела Фонтана је 
у тестаменту из 1491. године својој кћерки Кристини оставио у мираз 1.800 дуката 
(Nuovo 2014). Када је реч о припадницима српског народа, Никола србин је у свом 
тестаменту, састављеном 1528. године, одредио у име мираза својој нећаци Марији 
1000 дуката (Костић 1975, 492).

59 Burkhart 1991, 79–98, 159–197. Буркхарт је као аргументацију о ренесанси као епо-
хи самосвести у великој мери заснивао на појави и развоју појединих књижевних 
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о патриотизму, као једној од најузвишенијих врлина,60 човек ренесансе 
увелико се поистовећивао с религијом, завичајем, градом и породицом, 
што га није много удаљавало од човека средњег века.61 Поред индиви-
дуалних предиспозиција, у конституисању идентитета значајну улогу је 
имала мрежа социјалних, културних и институционалних сила, као скуп 
контролних и нормативних механизама.62 оне су ауторитативно упра-
вљале понашањем појединца, који није слободан, аутономан субјекат, већ 
идеолошки призвод конструисан к улт у рном пое тиком .63 савремене 
теоријске поставке показале су да идентитет није фиксна, већ времен-
ски и просторно променљива категорија, и да појединац има вишеслој-
не, флуктуирајуће идентитете који лебде између различитих култура и 
традиција.64 с друге стране, према угледу на елиту у античком свету, у 
култури раног модерног доба била је присутна и самосвест о постојању 
личног идентитета, као и могућност његовог обликовања.65 самооблико-
вање ренесансног човека представљало је вештину подложну манипула-
цији, којом је појединац стварао жељену слику о себи намењену другима 
ради прилагођавања заједници, односно његовог друштвеног и економ-
ског напредовања.66

жанрова, попут биографија и аутобиографија, као и портрета и аутопортрета, осо-
бито потписа на њима, али се у последње време ови ставови умногоме преиспитују: 
Брајовић 2009, 13–16; Burke 1997, 17–28. о критици увреженог става о индивиду-
ализму у култури ренесансе: Martin 2004.

60 Viroli 2003, 18–19; симић 2012, 17–21.
61 Брајовић 2009, 14.
62 У питању су ставови произашли из новог ис торизма , чији представници међу 

теоретичарима књижевности нису сматрали да су литерарна дела аутономна 
естетска категорија, већ продукт специфичног културног, социјалног и политич-
ког контекста. Кључно дело јесте Самообликовање у ренесанси, стивена Гринблата. 
У њему, бавећи се водећим личностима енглеске ренесансе (Мор, вајат, спенсер, 
Марло и Шекспир), аутор истражује структуру идентитета и открива многоструке 
везе између ренесансне културе и обликовања идентитета у освит модерног доба: 
Гринблат 2011; Гринблат 2002, 43–58. о новом ис торизм у : Фелбабов 2002, 7–42; 
Хауард 2002, 69–85. о историјату новог историзма: вилсон 2002, 86–106.

63 ови Гринблатови ставови су проистекли на основу Фукоових размишљања (Грин-
блат 2011, 113). Уп. Брајовић 2009, 27.

64 Ђорђевић 2012, 32; Rosenberg 1997, 23–45; Burke 2003, 195–214.
65 Гринблат 2011, 19–20.
66 Гринблат 2011, 20–22; Брајовић 2009, 25–29. савет о пре тварању (дисимилација) 

присутан је у многим ренесансним приручницима, где се говори о потреби „про-
јектовања усавршеног властитог лика“. Међу њима, свакако је најпознатији Књига 
о дворанину Балдазара Кастиљонеа (Kastiljone 2012).
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Један од облика репрезентације и самообликовања појединца у кул-
тури раног модерног доба било је и осмишљавање псеудонима.67 Нај-
старија позната књига која говори о обичају креирања псеудонима јесте 
приручник адријена Бајеа Auteurs Deguisez: Sous des noms entrangers из 
1690. године.68 иако објављена крајем XVII столећа, она садржи и бројна 
искуства генерација претходног столећа. Пре свега намењена писцима 
који су желели да осмисле псеудоним, ова књига је одражавала и дотада-
шњу праксу интелектуалаца различитих професија, уметника и осталих 
припадника виших слојева друштва, који су употребом псеудонима уо-
бличавали приватну и професионалну страну своје личности. У Бајеовом 
приручнику, поред општих питања везаних за промену имена, наведени 
су и мотиви, као и практични савети и начини на које они могу бити 
осмишљени. од четрнаест наведених мотива за осмишљавање псеудо-
нима, издвојени су „љубав према антици“, прикривање идентитета из 
различитих разлога – од страха да не страдају од непријатеља „који у 
својим рукама имају дизгине моћи и власти“, „потреба да се некажњено 
оговара и да се до миле воље износе увреде“, све до жеље да се прикрије 
ниско порекло или друштвени положај.69 Када је реч о начину на који су 
писци мењали име, на првом месту се налази промена породичног имена 
у име места родног краја или места где писац живи, име властеоског по-
седа или наследне области или име места које је неком дато на уживање. 
следе затим различити начини узимања туђег имена ради прерушавања, 
грађење патронима по угледу на старе Грке и римљане, према имену оца, 
мајке и осталих предака; узимање апелатива према достојанству, зани-
мању, положају, завичају и др.; узимање имена заједнице или удружења; 
узимање синонима или имена која имају приближно значење, превод 
личног имена с једног на други језик, тако да се добије име сличног или 
приближног значења итд.70

Да је Бајеова књига у себи садржала и искуства раног модерног доба 
широм европског континента потврђују и презимена многобројних по-
знатих писаца, уметника, филозофа и других јавних личности и научника 

67 симић 2013, 165–167.
68 Auteurs Deguisez 1690.
69 Ibid., 86–218.
70 Ibid., 219–471. Колико је Бајеова књига била утицајна и у доба просветитељства 

говори пример волтера, односно Франсоа Мари аруеа, како је било његово право 
име. Уп. Wade 1935, 209–215. за пример међу српским народом најупечатљиви-
ји је случај захарија орфелина. о креирању његовог псеудонима, в. симић 2013, 
168–177.
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из различитих области.71 Уједно, она открива да је најучесталији облик 
презимена обично био грађен према називу места порекла одређене лич-
ности, на основу чега су, примера ради, добијена презимена да винчи, де 
волтера, ди Корнови, да Габиjано, ел Греко и др.72 иста пракса се одвијала 
и широм јужнословенског културног круга, па и међу српским народом. 
ако бисмо се задржали само на пољу штампарства и издаваштва, већина 
појединаца је уз своје име додавала назив свог завичаја, попут Божида-
ра Горажданина, стефана од скадра, Јакова од Камене реке, стефана од 
Паштровића итд. с друге стране, монашка лица су обично користила 
и придевак према матичном манастиру коме су припадали, као што су: 
Мардарије од манастира Мркшина црква, сава Дечанац и други.

Приликом пресељења у другу земљу, ради лакшег укључивања у нови 
друштвени систем и пословни амбијент, појединци су најчешће смишља-
ли и ново име, преводећи и прилагођавајући старо на језику средине 
којим се у њој говорило, или на латинске или грчке еквиваленте.73 Познат 
је случај Филипа Меланхтона, блиског сарадника Мартина лутера, који је 
своје изворно име Филип Шварцерд, што је на немачком значило „црна 
земља“, превео на латински језик.74 Други лутеров савременик историчар 
Јохан авентинус презивао се у младости Турмајер, а ново презиме је ода-
брао по имену једног од седам римских брегова, што је представљало од-
говарајући превод назива његовог родног града абензберга у Баварској.75 
Поменућемо, овом приликом, и прве венецијанске штампаре, немачког 
порекла, браћу Јохана и венделина од Шпајера. По доласку у италију, 
они су променили имена и постали познати као Ђовани и венделино да 
спира. Такође, и њихов земљак Франц ренер од Хилбруна, који је радио 
у венецији од 1471. до 1486. године, мења своје име у Франческо дела 
Фонтана, тако што је именицу Brunnen, изведену од Hilbrunn, превео на 

71 Поред Бајеовог приручника, огроман број примера може се наћи у речнику псеу-
донима, који обухвата раздобље од антике до данашњих дана: Room 2009.

72 случај Ел Грека представља репрезентативан пример осмишљавања псеудонима 
према етничком пореклу: Casper 2014, 1–22. сличних случајева има и међу српским 
народом, а један од њих је и трговац Никола србин (Nicolo de Servia), који потиче 
из околине скадарског језера, а који је био и у пословним, а можда и родбинским, 
односима с Божидаром вуковићем: Костић 1975, 86–87, 492, где је објављен и његов 
тестамент из 1528. године.

73 о осмишљавању псеудонима превођењем имена у латинске и грчке еквиваленте: 
Carlson 1940, 16–18.

74 Ibid., 16.
75 Ibid., 17.
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италијански у Фонтана.76 реч је о тасту Бартоломеа да Габијана, односно 
деди Дионорином, удатој за Николу вуковића, од кога су Габијани преу-
зели типографски амблем у виду фонтане.77 с јужнословенских простора 
издвојићемо и случај штампара Добрића Добрићевића, који представља 
и одличан пример прављења псеудонима. он је издао велики број књига 
класичних аутора у верони, Бреши и лиону, где је пословао и са лион-
ским огранком породице Габијано, али где се под плаштом издаваштва и 
трговине бавио и обавештајним пословима у корист Млетачке републи-
ке.78 Псеудоним је направио преводећи своје име и презиме на италијан-
ски, односно латински језик, па је у иностраној средини био познат под 
називом Бонино Бонини, тј. Бонинус де Бонинис.79

*
сасвим је извесно да је по моделу из европског искуства, и Божидар 
вуковић изградио свој идентитет, чије су основне одреднице почивале 
на верском и етничком патриотизму.80 По доласку у венецију, да би се 
лакше уклопио у нови друштвени, културни и пословни амбијент, ву-
ковић преводи и прилагођава назив места свог завичаја, старчево, на 
познате облике у италијанском и латинском језику – della Vecchia, од-
носно a Vetula.81

Да је вуковић доиста по овом принципу осмислио свој псеудоним 
у новој средини, можемо видети и на примеру његове идентитетске кон-
струкције, у оквиру које се ни у којем случају не може уклопити теза о 
преузимању жениног презимена. Градећи нови идентитет у венецији, он 
није тежио да прикрије стари. Напротив, поред конфесионалне припад-
ности, кључни идеолошки топоси у обликовању вуковићевог идентитета 
били су, с једне стране, генеалошко везивање за српску владарску дина-
стију Бранковића, а с друге, скадар, односно старчева Горица, место ода-
кле је потицао.82 На основу њих, вуковић је истицао легитимитет којим је 

76 Nuovo 2013а, 75, нап. 80.
77 Ibid., 75, нап. 82.
78 Cioni 1972.
79 Ibid.
80 о верском и етничком патриотизму Божидара вуковића: лазић 2013, 55–63.
81 радуновић 1986, 33.
82 Као места порекла Божидара вуковића у изворима се најчешће помињу Подгорица 

и скадар. По свему судећи, он је пре пресељења живео у Подгорици, на шта указују 
историјско-литерарни извори из колофона његових књига, али је пореклом свака-
ко био везан за скадар. Поред осталог, на то упућује и његова последња жеља да 
тело по упокојењу почива у „отаџбини“ (Тадић 1963, 342).
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полагао право на обновљене српске територије под политичким и војним 
протекторатом Карла V Хабзбуршког, док је, према његовом плану, који 
је осмислио и лично предочио цару,83 утврђени град скадар са околином 
требало да представља иницијални стожер антиосманског ослободилач-
ког покрета на ширем јужнословенском простору.84  с друге стране, има-
јући у виду друштвено-политички значај Божидара вуковића у венецији, 
презиме della Vecchia могло је само од њега да потекне, будући да је он 
био извор и носилац идентитета, а не неко од чланова женине породице. 

Када је реч о презимену dаlla Vecchia, под којим се у каснијим изво-
рима помињу Божидаров таст Ђорђо (Zorzi) и шурак Гашпар (Gasparo), 
оно је свакако установљено према имену заједничке ботеге, односно, 
трговачке компаније,  тј. настало је по истом принципу као и у случају 
његовог кума и ортака у трговини вентурина ди Корнови дала векије.85 
а да је вуковић имао свест о обликовању идентитета и сам осмислио 
свој псеудоним, показује и превођење и прилагођавање његовог имена 
Божидар на италијански и латински језик. стога у тој светлости треба 
протумачити и реченичне формулације из појединих издања вићенца 
вуковића које гласе „а латинским језиком дела већа именован“, а никако 
тиме да су Божидара у страној средини „спонтано назвали презименом 
његове супруге“,86 а још мање да је етимолошко-семантичка конструкција 
од Старца представљала превод његовог присвојеног италијанског пре-
зимена della Vecchia или латинског a Vetula.87

83 Cazacu 1992, 524–526.
84 о томе говоре бројна документа објављена у: Documente privatoare 1940, 20–22, бр. 

XI, XVI; Cazacu 1992, 523–526. нап. 53.
85 De Maria 2010, 200. за преузимање имена према трговачкој компанији, в. радуно-

вић 1986, 35–39.
86 Милошевић 1986, 224.
87 Тадић 1963, 347.
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извори

сТара ШТаМПаНа КЊиГа

служабник 1520: Служабник, венеција 1519.
Псалтир с последовањем 1520: Псалтир с последовањем, венеција 1520.
Молитвеник 1520: Молитвеник (Зборник за путнике), венеција 1520.
Псалтир с последовањем 1546: Псалтир с последовањем, венеција 1546.
Псалтир с последовањем 1561: Псалтир с последовањем, венеција 1561.
Триод посни 1546: Триод посни, венеција 1561.
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Miroslav A. Lazić

FROM BOžIDAR VUKOVIć tO DIONISIO DELLA VECCHIA 
tHE IDENtItY AND PSEUDONYM IN EARLY MODERN CULtURE

Summary

Before the wills of Božidar Vuković were published, it had been believed that he 
himself had invented his Italianized name Dionisio della Vecchia, and the Lati-
nized version Dionisius a Vetula, by incorporating in the surname the transla-
tion of Starčevo (Starčeva Gorica), as his place of origin. Among other things, 
this was indicated by written sources published in some editions of his son Vi-
cenzo Vuković and Stefan of Scutari. Nevertheless, when publishing the wills of 
Božidar and his brother Nikola Vuković, Jorjo tadić put forward the hypoth-
esis that would later prevail in scholarly literature; according to him, after the 
marriage with Apollonia, Božidar adopted her surname. In order to support this 
hypothesis, tadić cited the fact that her brother Gasparo was mentioned under 
this surname in later sources, leaving aside the fact that the same surname was 
also used by Vuković’s best man, Venturin di Cornovi. However, the fact that 
Venturin di Cornovi actually added “della Vecchia” to his name after the name of 
the bottega that he co-owned with Božidar Vuković, with whom he was a partner 
in trade, shows that the arguments presented by tadić are not reliable. At the 
same time, the genealogical tree of this prominent Venetian family shows that 
Venturin had no kinship ties with Apollonia. Among other things, the reliabil-
ity of tadić’s hypothesis if further challenged by the fact that Božidar’s brother 
Nikola could not have build his identity by adopting the surname of his brother’s 
wife, especially having in mind that he was married to Dionora Gabbiano, the 
daughter of Giovanni Bartolomeo Gabbiano, who had been the head of one of 
the leading transnational publishing and book distribution companies in Europe 
in the 1530s.

Modern theoretical considerations show that identity is not a fixed, but rather 
a temporally and spatially variable category, as well as that the awareness of a 
personal identity and its formation was present in Early Modern culture, while 
the creation of pseudonyms was a form of individual self-formation. This is in-
dicated by the book by Adrien Baillet Auteurs déguisez, sous des noms étrang-
ers (1690), which shows that one of the most common forms of creating pseud-
onyms in Early Modern culture was based on using the name of one’s place of 
origin, and this was a common practice throughout the cultural sphere of the 
South Slavs, including the Serbian ethnic group. When moving to another coun-
try, some people created a new name for themselves by translating and adapting 
their old name to the spoken language of their new environment, or by using Lat-
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in or Greek equivalents. This was done with the desire to facilitate the integration 
into the new social system and business environment. Božidar Vuković relied on 
the same model rooted in European experience when constructing his identity, 
which was also reflected in translating and adapting the name of Starčevo, as his 
place of origin, to etymological and semantic forms that were well-known in Ital-
ian and Latin – della Vecchia, or a Vetula.
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