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Иван Аугуст Ка зна чић, Пе ро Фра на со вић, Ни-
ко Ве ли ки Пу цић и Ме до Пу цић.3 Њи хов рад је 
обе ле жио дру гу по ло ви ну XIX ве ка и зна чај но је 
ути цао на мла де Ду бров ча не ко ји су се фор ми-
ра ли у том пе ри о ду. 

Ма ти ја Бан (1818–1903), у свом вре ме ну пре-
це ње ни, а да нас го то во за бо ра вље ни драм ски пи-
сац, од 1844. го ди не трај но се на ста нио у Бе о гра-
ду, ве зу ју ћи свој вр ло ак тив ни дру штве ни али и 
по ли тич ки рад за срп ску сре ди ну. Бан се, на и ме, 
че сто, по себ но по ло ви ном ве ка, на ла зио у окви ри-
ма ми си ја ко је су би ле са став ни део ак ци ја срп ске 
вла де за ши ре, бал кан ско де ло ва ње пре ма Тур ској, 
али и Аустри ји. У Ду бров ни ку је он за по чи њао 
и спро во дио зна чај не ак ци је, а не ки од кључ них 
кул тур но-на ци о нал них по те за то га до ба у Ср би ји 
би ли ини ци ра ни Ба но вим иде ја ма.4 И по ред то га, 
Бан је, у овој сре ди ни, што ни је би ла рет кост за 
ње го ве су на род ни ке, био не до вољ но це њен, а ње-
го во ан га жо ва ње не по вољ но је оце њи ва но.

Ме до Пу цић (1821–1882) шко ло вао се у Ве не-
ци ји, Па до ви и Бе чу, и европ ски гра до ви су, али 
и Ру си ја, би ли ње го во че сто од ре ди ште, ма да је 
нај ве ћи део жи во та про вео у Ду бров ни ку, сем 
пе ри о да 1868–1874. го ди не ка да је у Бе о гра ду 
био учи тељ та да шњем кне зу, а по то њем срп ском 
кра љу, Ми ла ну Обре но ви ћу.5 Пу цић је у Ду бров-
ни ку сма тран цен трал ном фи гу ром дру штве ног и 
кул тур ног жи во та, док је ње го во ли те рар но де ло 
из у зет но ви со ко це ње но. Он је, по ред ли те рар них 
де ла, ме ђу ко ји ма се ис ти чу еп Ка ра ђур ђев ка6 

По ло ви ном XIX ве ка, Ду бров ник се, де це-
ни ја ма по па ду Ре пу бли ке, су о ча вао са ре ал но-
шћу – по ста јао је део ве ли ке ца ре ви не, а при вре-
ме не при ви ле ги је ко је су Ха збур гов ци уде ли ли 
ду бро вач кој вла сте ли,1 уки да не су и уво ђе не су 
кон крет не ме ре. На и ме, у пе ри о ду вла да ња Фер-
ди нан да II (1835–1848), Беч је и ко нач но, пре ко 
по ре за на при ват не по се де и ку ће, као и на цр-
кве на до бра, уз раз ви је ни ју би ро кра ти ју, са ја ча-
њем цен тра ли за ци је, у Ду бров ни ку за вео сво ју 
пот пу ну власт. Но ви на ме ти су убр за ли про паст 
вла сте о ских по ро ди ца, чи ји су по след њи по том-
ци, и по ред то га, оста ја ли до след ни у на ме ри да 
оба ве зом на не жен ство, као и не у ла га њем у сво је 
по сло ве и имо ви ну, ис ка жу свој про тест пре ма 
вла сто др шци ма, али и не у мит но иду пу тем ка 
соп стве ном за ти ра њу.

Ду бров ник је, ме ђу тим, као не вољ ни део мо-
нар хи је, уче ство вао и у ње ним ре во лу ци о нар-
ним до га ђа њи ма 1848. го ди не. У са мом гра ду, на 
европ ска де ша ва ња ре а го ва ло се спо ра дич но, али 
су ка сни је из во је ва не по вољ ни је при ли ке за дру-
штве ни и кул тур ни рад при хва ће не и ко ри шће-
не. На и ме, Ду бров ча ни, и они у гра ду али и они 
шко ло ва ни по европ ским цен три ма, од го во ри ли 
су на мо гућ ност за сни ва ња ли сто ва и ча со пи са, и 
ти ме за по че ли сво је пред ста вља ње у но вим, али, 
ипак, по себ ним, ду бро вач ким усло ви ма.

У кул тур ном сми слу, пак, у са мом Ду бров-
ни ку, то до ба је би ло и до ба за кла па ња стра ни ца 
ви ше ве ков не ста ре ду бро вач ке кул ту ре, а нај пре 
књи жев но сти, ко ја је и у том ве ку има ла ока сне-
ле, али са свим по себ не и ка рак те ри стич не, ла-
тин ске кла си ци стич ке пе сни ке, ко ји су са сво јим 
сти хо ви ма до та да оп ста ја ли, нај пре као вр ста 
ко пре не пред но вим вре ме ни ма. Ме ђу тим, ста сао 
је круг ду бро вач ких мла дих еру ди та ко ји су се, у 
про ме ње ним усло ви ма, огла ша ва ли и ис ка зи ва ли 
и у сво јој по себ но сти, ма да усло вље ни дру штве-
но-по ли тич ким ми ље ом.

Па вле По по вић је опи сно овај круг пе сни ка, 
али и по ли тич ких и дру штве но ан га жо ва них ин-
те лек ту а ла ца сво га до ба, на звао „пр ви[м] зна чај-
ни[м] по крет[ом] от ка ко је Аустри ја за вла да ла“,2 
а у ње га су бро ја на нај зна чај ни ја име на по ло ви не 
ве ка: Ма ти ја Бан, Ан тун Ка за ли, Ма то Во до пић, 

Ирена Арсић

ОД СРПСКЕ АТИНЕ ДО ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ: 
КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У ДУБРОВНИКУ  
РЕШЕТАРОВОГ ВРЕМЕНА (1860–1942)

1 По се бан став пре ма Ду бров ча ни ма, нај сли ко ви ти је 
је ис ка зан у обра ћа њу ца ра Фран ца I при ли ком су сре та са 
ду бро вач ким па три ци ји ма 1818. го ди не у Ду бров ни ку: „Го-
спо до, ви сте му дри; ва ша де ца ће ме слу ша ти“ (Jo sip Ber sa, 
Dubrovačke sli ke i pri li ke 1800–1880, Za greb 1941, 76).

2 Па вле По по вић, Ма ти ја Бан и ње гов књи жев ни рад 
у Ду бров ни ку, Ду бро вач ке сту ди је, Са бра на де ла П. По по-
ви ћа, IV, Бе о град 2000, 434.

3 Sla vi ca Sto jan, Ma to Vodopić i dubrovački književni krug 
sre di nom 19. stoljeća, Du brov nik IV (1993), 5, 221.

4 Ире на Ар сић, Ма ти ја Бан и по ку шај осни ва ња Дру
штва св. Са ве, Бра ство IX (2005), 61–72.

5 Fra no Marković, Knez Me do Pucić, Rad JAZU 67 (1883), 
200.

6 Ире на Ар сић, О „Ка ра ђур ђев ки“ Ме да Пу ци ћа, Уте ме-
љи ва ње но ве срп ске др жав но сти. Збор ник ра до ва са на уч ног 
ску па, Ве ли ка Пла на 1999, 141–151.
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Ђор ђе Ни ко ла је вић (1807–1896). По себ но због 
то га што се ње го вом ра ду у Ду бров ни ку да нас, у 
са вре ме ној хр ват ској исто ри о гра фи ји, да је ве о ма 
ис так ну то ме сто, као пред вод нич ком у мно гим 
обла сти ма ко ји ма се он ба вио. 

По вољ не при ли ке ко је су усле ди ле на кон 
ре во лу ци о нар них го ди на, по себ но по сле мар-
тов ског па тен та ца ра Фер ди нан да 1848. го ди-
не, усло ви ле су да се у Ду бров ни ку за сни ва ју, 
ма да крат ко веч ни, не дељ ни ци на ита ли јан ском 
је зи ку, нај пре „Rimembranze della settimana“, а 
за тим и „L’avvenire foglio settiminale economico-
politico letterario e commerciale“, чи ји је по кре тач 
и уред ник био Иван Аугуст Ка зна чић. Ови не-
дељ ни ци су се ба ви ли еко ном ским, обра зов ним 
и по ли тич ким пи та њи ма, али са ли те рар ним 
при ло зи ма на на род ном је зи ку. То је би ла тек 
на ја ва за ча со пис „Ду бров ник цви ет на род ног 
књи же ства“, ко ји 1849. го ди не по кре ћу Ме до Пу-
цић, Ма ти ја Бан и Иван Аугуст Ка зна чић, са ја-
сним ју жно сло вен ским по ли тич ким ви зи ја ма и 
са кон крет ним ци љем да се штам па њем са чу ва ју 
књи жев на оства ре ња ста рих Ду бров ча на, али 
и да се омо гу ћи да се сво јим ра до ви ма огла си и 
мла да ге не ра ци ја ду бро вач ких пи са ца. То све са 
на сто ја њем да се озна чи но во до ба, до ба „сла-
вјан ско-књи жев ног“ пре по ро да, чи је је сре ди ште, 
сма тра ли су осни ва чи, Ду бров ник.

По ли тич ке про ме не у ца ре ви ни, ме ђу тим, вр-
ло бр зо су оспо ри ле до не те по вла сти це и сма-
њи ле мо гућ но сти и за кул тур ни рад, све до уки-
да ња Ба хо вог ап со лу ти зма, ше зде се тих го ди на 
ве ка. Та ко је по чет ком 1863. го ди не осно ва на у 
Ду бров ни ку на род на чи та о ни ца као сво је вр сна 
кул тур но-по ли тич ка уста но ва, ко ја би слу жи ла 
и за про па ги ра ње по ли тич ких ци ље ва на род ног 
по кре та. Осни ва чи су би ли бра ћа Ни ко и Ме до 
Пу цић, Пе ро Чин гри ја, Ло вро Ку ку љи ца, Сти је-
по Скур ла, Пе ро Буд ма ни, Ма ри ни ца Ђор ђић и 
Ра фо Пу цић. „На род на шти о ни ца Ду бро вач ка“ 
је штам па ла „Ду бров ник за бав ник“, та да је ди-
ни књи жев ни го ди шњак на на род ном је зи ку у 
Дал ма ци ји. Мно ги Ду бров ча ни, ко ји су по слом 
бо ра ви ли ван гра да, об ја вљи ва ли су на ње го вим 
стра ни ца ма сво је ра до ве, ме ђу њи ма и Вал та зар 
Бо ги шић, Ник ша Гра ди, Ма ти ја Бан.

и пе снич ка при по вест Цви је та, аутор и број них 
пу бли ци стич ких тек сто ва об ја вље них у ита ли-
јан ским и дал ма тин ским ча со пи си ма, као што је 
и пре во дио, при ре ђи вао из да ња ста ре ду бро вач ке 
књи жев но сти, али и об ја вљи вао срп ске ћи ри лич-
ке ар хив ске спо ме ни ке.7

Ни ко Ве ли ки Пу цић (1820–1883) у Ду бров ни-
ку је, та ко ђе, ужи вао из у зе тан углед, као из ван ре-
дан по зна ва лац фи ло зо фи је, те о ло ги је, кла сич не 
књи жев но сти, чи ме је зна чај но ути цао по себ но на 
мла ђе са вре ме ни ке. Ме ђу тим, он ни је, за раз ли ку 
од мла ђег бра та, Ме да, оста вио за со бом пи са но 
де ло, не го је, ка ко је при ме ће но, „сам у се би но-
сио, и сам за ко пао зна ње“.8 Ни ко Пу цић је, пак, 
узи мао ак тив ног уче шћа у по ли тич ком жи во ту, 
про ла зе ћи пут ко јим су Ду бров ча ни сво је ста во ве 
у по гле ду бу дућ но сти сво га гра да уса гла ша ва ли 
са вре ме ним при ли ка ма.

Из у зет ни по зна ва лац број них стра них и ста-
рих је зи ка, грч ког, ла тин ског, не мач ког, ен гле ског, 
фран цу ског, ита ли јан ског, са ко јих је и пре во дио, 
Ан тун Ка за ли (1815–1894), по за вр ше ном шко-
ло ва њу, слу жио је као жуп ник по ду бро вач кој 
око ли ни, и вр ло ак тив но пи сао, ка као при ло ге у 
ду бро вач кој и дал ма тин ској пе ри о ди ци, та ко и 
по себ на из да ња, док му је нај зна чај ни је де ло, еп 
Ћо со, остао у ру ко пи су.

Овом кру гу је при па дао и Иван Аугуст Ка зна-
чић (1817–1883), син адво ка та и пи сца Ан ту на 
Ка зна чи ћа, ко ји се, по сле сту ди ја у За дру, Бе чу и 
Па до ви, и ис ку ства као уред ник „Зо ре дал ма тин-
ске“, вра ћа по ло ви ном ве ка у Ду бров ник. У Ду-
бров ни ку је ра дио као ле кар, пи сао, пре во дио и 
из у ча вао ду бро вач ку про шлост, и ак тив но, ма да 
не увек јав но, уче ство вао у за сни ва њу ча со пи са, 
осни ва њу удру же ња и дру шта ва, и уоп ште у дру-
штве ном жи во ту Гра да. 

Ка то лич ки све ште ник, Пе тар Фра на со вић 
(1819–1883) слу жио је по ду бро вач ком кра ју и на 
Кор чу ли, пи сао је но ве ле и исто риј ске тек сто ве 
и ба вио се са ку пља њем на род не ба шти не. Сво је 
ра до ве об ја вљи вао је у ал ма на ху „Ду бров ник“ и 
у дал ма тин ској пе ри о ди ци, а по себ но у ча со пи-
су „Сло ви нац“. За ла гао се за упо тре бу на род ног 
је зи ка. 

Сво је ме сто је у овој гру пи мла дих ду бро-
вач ких ин те лек ту а ла ца имао и Ма то Во до пић 
(1816–1893), бу ду ћи ду бро вач ки би скуп, аутор 
про за из на род ног жи во та Ко на ва ла и Гру жа, 
Ма ри ја Ко на во ка и Ту жна Је ле. 

Тре ба, та ко ђе, на по ме ну ти да је у то до ба 
у Ду бров ни ку жи вео и ра дио, а и уре ђи вао та-
да је ди ни ча со пис ко ји је у Дал ма ци ји из ла зио 
на на род ном је зи ку, „Срп ско-дал ма тин ски ма-
га зин“, ду бро вач ки па рох, пи сац и исто ри чар, 

7 Спо ме ни ци сръб ски од 1395. до 1423. то єст Пи сма 
пи са на од Ре пу бли ке Ду бро вач ке: Кра ль е ви ма, де спо ти
ма, во й во да ма и кне зо ви ма Сръб ски ем, Бо сан ски ем и 
При мор ски ем, књ. 1, пре пи сао с Ду бро вач ке ар хи ве кнез 
Ме до Пу цић, У Бе о гра ду, Кнь и го пе чат ня Кня же ства сръб-
ског, 1858; Спо ме ни ци срп ски, књ. 2, пре пи сао с Ду бро вач-
ке ар хи ве кнез Ме до Пу цић, У Бе о гра ду, Дру жтво Срб ске 
Сло ве сно сти, 1862.

8 Па вле По по вић, Ма ти ја Бан, 436.
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– при ста ли ца сло вин ске, од но сно ка сни је ју го-
сло вен ске ми сли.10 

На и ме, већ по ло ви ном ве ка, али са свим де-
кла си ра но се дам де се тих-осам де се тих го ди на, 
у по ли тич ком, јав ном, али нај и зра же ни је у кул-
тур ном жи во ту Ду бров ни ка, из про кла мо ва ног, 
али већ пре ва зи ђе ног у по ли тич ком и кул тур ном 
сми слу, сло вин ства, из два ја се глас Ср ба ка то ли-
ка.11 У срп ској исто ри о гра фи ји је то ком вре ме на, 
од стра не ува же них фи ло ло га и исто ри ча ра, фор-
ми ра на ли ста ин те лек ту а ла ца ме ђу ду бро вач ким 
Ср би ма ка то ли ци ма. Ме ђу тим, но ви, пот пу ни ји 
по пис Ср ба ка то ли ка са ста вио је Ни ко ла То ља. 
Он је, нај пре, усво јио од ре ђе не кри те ри ју ме: Ср би 
ка то ли ци су лич но сти ко је су пред во ди ле по крет, 
од но сно они ко ји су се лич но или ко лек тив но та-
ко из ја шња ва ли; за тим су то они ко ји су сво јим 
име ном пот пи си ва ли ко лек тив не по ру ке по др-
шке – че сти та ња, ко ја су пу бли ко ва на, као и они 
ко ји су се на исти на чин од ре ђи ва ли у јав ним 
про гла си ма. То ља је по твр ду да је од ре ђе на лич-
ност при пад ник овог кру га на ла зио и у че стим 
по ле ми ка ма, не рет ко на на ци о нал не те ме, у „Ду-
бров ни ку“ и „Цр ве ној Хр ват ској“, где су се ак те ри 
и на ци о нал но-кон фе си о нал но од ре ђи ва ли, или, 
пак, ни су не га тив но ре а го ва ли ка да би их не ко 
дру ги на тај на чин ква ли фи ко вао. И, ко нач но, 
Ср би ка то ли ци су чла но ви број них та да шњих 
срп ских удру же ња.12 

То ља на чел но твр ди да је ду бро вач ка ин те ли-
ген ци ја од сре ди не XIX до пр вих де це ни ја XX ве-
ка се бе пре те жно сма тра ла Ср би ма ка то ли ци ма. 
По со ци јал ној струк ту ри, То ља ду бро вач ку ин-
те ли ген ци ју из кру га Ср ба ка то ли ка де ли на ону 
ко ја је по ре клом пле мић ка, за тим на гра ђан ску 
ин те ли ген ци ју, све тов ног и ду хов ног усме ре ња, 
од но сно све штен ство, као и на сред њо школ ску и 
сту дент ску мла деж.13 

Ра сло ја ва ње у На род ној стран ци (1879), ме ђу-
тим, иза зва но по зи тив ном ре ак ци јом хр ват ских 
пр ва ка на оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не, до ве ло 
је до на сто ја ња срп ске по ли тич ке и кул тур не ин-
те ли ген ци је да се окре не са мо стал ном по ли тич-
ком ор га ни зо ва њу. У Ду бров ни ку се ре а го ва ло на 
свој на чин, уз ак ти ви ра ње дру штве но-кул тур ног 
по кре та сло вин ства као сво је вр сног из ми ри те ља 
две ју на ци о нал но де фи ни са них стру ја, ин си сти-
ра ју ћи на то ме да бу де спо на из ме ђу два на ро да.

Нај и зра зи ти је деј ство „сло ви на ца“ ис ка зи ва-
но је кроз њи хо во гла си ло, ча со пис „Сло ви нац“ 
(1878–1884), чи ји су осни ва чи би ли Ме до Пу-
цић, Пе ро Буд ма ни, Ан тун Ка за ли, Иван Аугуст 
Ка зна чић, а уред ник Лу ко Зо ре (1846–1904).9 
Вр ло агил ни уред ник Зо ре је ус пео да ан га жу је 
као са рад ни ке у ча со пи су и Ду бров ча не ко ји су 
бо ра ви ли ван гра да, док су њи хо ви ли те рар ни 
при ло зи, као и кри тич ки и на уч ни, би ли на дах-
ну ти сло вин ством и усме ре ни ка ње го вом про-
па ги ра њу, чи ме се зна чај но ути ца ло на ши ре ње 
по ли тич ког сло вин ског про гра ма.

Ма да је круг око „Сло вин ца“, а нај пре Л. Зо ре 
као уред ник, на сто јао да одр жи то ле ран тан став 
при на па ди ма из кру га око ли ста „Ка то лич ка 
Дал ма ци ја“, срп ско-хр ват ски од но си су се све ви-
ше за о штра ва ли. То се од ра жа ва ло и на рад јед не 
од нај у глед ни јих уста но ва у Ду бров ни ку дру ге 
по ло ви не де вет на е стог ве ка, Ду бро вач ке гим-
на зи је. Ду бро вач ка гим на зи ја је, на и ме, сво јим 
зна ча јем, пре ва зи ла зи ла уоби ча је ну про свет-
но-обра зов ну функ ци ју, кон крет но кре и ра ју ћи 
дру штве но-по ли тич ко, као и кул тур но ста ње 
у гра ду. То је ре зул тат ра да ње них про фе со ра, 
та да шњих нај у ти цај ни јих ин те лек ту а ла ца, ме ђу 
ко ји ма су би ли углед ни фи ло лог Пе ро Буд ма ни 
(1835–1914), за тим сла ви ста Лу ко Зо ре, плод-
ни са ти ри чар, а ак тив ни и це ње ни дру штве ни 
и кул тур ни рад ник Јо зо Бу нић (1837–1885), 
пи сац и при ре ђи вач ви ше те о ло шких из да ња, 
као и књи ге Моћ ник Стол не цр кве ду бро вач ке 
Сти је по Скур ла (1832–1877), као и исто ри чар и 
пу бли ци ста Ан то ни је Ву че тић (1845–1931). Као 
про фе со ри у Гим на зи ји по вре ме но су пре да ва ли 
и ле кар Иво Аугуст Ка зна чић, ар хе о лог Фра но 
Бу лић, али и Ма то Зглав, Јо сип Ко бен зел, Сти-
је по Ка стра пе ли, Бал до Ко сић, Ви це Па лун ко, 
Виц ко Па са рић. 

О зна ча ју Ду бро вач ке гим на зи је у исто ри о-
гра фи ји по сто је два ми шље ња. По јед ном, Ду бро-
вач ка гим на зи ја је би ла са мо сре ди ште по кре та 
Ср ба ка то ли ка, док се по дру гом, де ло ва ње ду бро-
вач ких про фе со ра до во ди у ве зу са по кре том Ср-
ба ка то ли ка али са мо у сми слу по пу ла ри за ци је 
ме ђу омла ди ном, због вр ло ути цај них про фе со ра 

9 Лу ко Зо ре је по сле ди пло ми ра ња на кла сич ним на у-
ка ма и на сла ви сти ци у Бе чу, пре да вао ла тин ски, грч ки и 
срп ско хр ват ски је зик по дал ма тин ским гра до ви ма, па за тим 
и у Ду бро вач кој гим на зи ји. Ба вио се књи жев ним ра дом, али 
и је зич ким ис тра жи ва њи ма, а ње гов спев Об ја вље ње био је 
ме та на па да кле ри ка ла ца у Ду бров ни ку. Зо ре се ак тив но 
ба вио и по ли ти ком, а ка ри је ру је за вр шио на дво ру кња за 
Ни ко ле на Це ти њу. Прет по ста вља се да је он аутор пу бли ка-
ци је Dubrovčani su Sr bi!, Srp ska Dubrovačka Bi bli o te ka, 3, Du-
brov nik, Iz da nje i na kla da Srp ske Dubrovačke Štamparije, 1903.

10 Пе тар Ко лен дић, Из ста ро га Ду бров ни ка, при ре дио 
Ми ро слав Пан тић, Бе о град 1964, 3; Ире на Ар сић, Ду бро
вач ка гим на зи ја, Ан то ни је Ву че тић (1845–1931), исто ри чар 
Ду бров ни ка, Ниш 2012, 27–37.

11 Ivo Perić, Dubrovačka pe ri o di ka 1848–1918, Du brov-
nik 1980.

12 Ni ko la To lja, Dubrovački Sr bi ka to li ci – isti ne i za blu de, 
Du brov nik 2011, 379–381.

13 Исто, 364–376.
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је у број ним све ча но сти ма, го сту ју ћи и ван Ду-
бров ни ка, а нај зна чај ни ји го ди шњи до га ђај би-
ла је ор га ни за ци ја про сла ве Све тог Са ве, ина че 
за штит ни ка дру штва. „Ду бро вач ко рад нич ко 
дру штво“ се од ли ко ва ло број ним и ра зно вр сним 
ак тив но сти ма: од ор га ни зо ва ња из ле та и за ба ва, 
до упри ли че ња те мат ских ве че ри са углед ним 
го вор ни ци ма. Та ко ђе је би ло ак тив но удру же ње 
Срп ки ња Ду бров ки ња, ко је је во ди ла Те о до ра 
(То не) Бо шко вић, углед на пра во слав ка, и ду го 
по сле смр ти сво га му жа Бо жа Бо шко ви ћа, гра-
ди те ља Бла го ве штан ског са бор ног хра ма, као и 
ње го вог бра та Ни ка. Бо шко ви ћи су и ина че би ли 
пр ва пра во слав на по ро ди ца у Гра ду, не са мо као 
пред сед ни ци Ту тор ства Срп ске пра во слав не цр-
кве не оп шти не и уста но ви те љи Жен ске за клад не 
шко ле, ко ја је и но си ла име сво га за ду жби на ра, 
Бо жа Бо шко ви ћа, не го и као зна чај не лич но сти 
у по ли тич ком и при вред ном жи во ту гра да. Ни-
ко и Бо жо Бо шко вић су би ли че сти до бро тво ри 
у ра зно ли ким по ду хва ти ма у Ду бров ни ку, па и 
гим на зиј ске за кла де „Гун ду лић“, ко ју је осно вао 
про фе сор Ан тун Ву че тић.

По ред то га, ор га ни зу ју ћи се и у по ли тич ком 
сми слу, Ср би ка то ли ци су за сни ва ли сво је ли-
сто ве, ко ји се сма тра ју зна чај ним у ли ни ји раз-
во ја срп ске иде је у Ду бров ни ку. Де ве де се тих 
го ди на ве ка су то би ла два ли ста, „Гу ште ри ца“ 
(1882–1883) и „Глас Ду бро вач ки“ (1885–1886), 
ко је је уре ђи вао углед ни вла сте лин, прав ник, по-
ли тич ки ак ти ви ста и пи сац по ле мич ких чла на ка 
али и ли те рар них де ла, по ет ских и драм ских, на 
ита ли јан ском и на срп ском је зи ку, Ник ша Гра-
ди (1825–1894). Углед ни чла но ви Срп ске стран-
ке Ма то Ша рић, Ан тун Вр шић, Ан тун Пу ље зи, 
Вла хо Ма ти је вић и Ник ша Гра ди пот пи са ли су 
уго вор по во дом осни ва ња „Гла са Ду бро вач ког“ 
у ко јем из но се сво је по ли тич ке ста во ве а ко ји су 
би ли и про грам ски ци ље ви но вог ли ста.17 Овим 
они са оп шта ва ју да се као Ср би ни ка да не ће пре-
то пи ти у Хр ва те, као и да се су прот ста вља ју сва-
ком ује ди ње њу са Хр ват ском.

Кул ми на ци ја су ко ба на на ци о нал ној осно ви 
до го ди ла се, го то во сим бо лич ки, при ли ком обе-
ле жа ва ња 300-го ди шњи це ро ђе ња нај ве ћег ду бро-
вач ког пе сни ка, Џи ва Гун ду ли ћа, 1893. го ди не. 
До та да су већ обе стра не сво јим гла си ли ма, око 
ко јих су се оку пља ли, „Цр ве ном Хр ват ском“ и 
„Ду бров ни ком“, би ле спрем не за та ква до га ђа ња, 

Ме ђу пле ми ћи ма Ср би ка то ли ци су, та ко, 
би ли Пу ци ћи, Бу ни ћи, Ка бу жи ћи, Ђур ђе ви ћи, 
Гра ди ћи, Гу че ти ћи, Гун ду ли ћи, Ох му ће ви ћи-Би-
за ро, На та ли ћи, Са ра ка и Сор ко че ви ћи.14 Што се 
ти че гра ђан ске све тов не ин те ли ген ци је, она је, 
пре ма То љи ном ми шље њу, због сво је број но сти, 
али и агил но сти, би ла осно ва овог по кре та. Ме ђу 
њи ма су нај ис так ну ти ји: Лу јо Вој но вић, Вал та-
зар Бо ги шић, Ма ти ја Бан, Пе ро Буд ма ни, Мар ко 
Цар, Лу јо Ада мо вић, Мар ко Му рат, Иво Џа ја, 
Бран ко Џа ја, Пе тар Ко лен дић, Ми лан Ре ше тар, 
Стје по Ко ба си ца, Јо сип Бер са, Хен рик Ба рић, Ан-
тун Фа брис, Вла хо Ма ти је вић, Стје по Кне же вић, 
Лу ко Зо ре, Ан тун Ву че тић, Стје пан Ка стра пе ли, 
Мир ко Ка стра пе ли, Ма теј Ша рић, Вла хо Ша-
рић, Иво Ru bri ci us, Ни ко Ле пеш, Бал до По дић, 
Вид Ву ле тић Ву ка со вић, Ви це Ада мо вић, Кри сто 
До мин ко вић, Ма то Гра цић, Ми ше Ва ке ти, Ан тун 
Пу ље зи, Је ро Пу ље зи, Стје по Лу ци ја но вић, Ма-
то Зглав, Виц ко Трип ко вић, Јо зо Ка тић, Стје пан 
Ца ре вић, Ру долф Сар де лић, Ан тун Зип фел, До-
мо Де по ло, Јо зо Фло ри, Фра но Би би ца (ста ри ји), 
Фра но Би би ца (мла ђи), Цви је то Јоб, Ђил до Јоб, 
Ћи рил Јоб, Бен ве ну то Јоб, Ан тун Ви шић, Па ско-
је Јоб, Ан тон Јак шић, Пе тар Ре љић, Ми хо Па пи, 
Иво Па пи, Ма то Ма ри но вић, Бо жо Ба нац, Пе ро 
Ба нац, Ми шо Ко лин, Ан то ни је Стра жи чић, Бал до 
Ко сић, Ни ко Сви ло кос, Бо жо Цвјет ко вић, Са бо 
Је лић, Ан тун Па са рић, Фра но Ку ли шић, Бо жо 
Хо пе, Ан тун Бе ну си, као „и де се ти не дру гих“.15

Што се ти че Ср ба ка то ли ка ме ђу ка то лич-
ким све штен ством, ту То ља, уз до бро по зна те 
дум Ива на Сто ја но ви ћа, Пе тра Фра на со ви ћа, 
Ан дра Му ра та, Љу де ви та Ву ли че ви ћа, на во ди 
и Ср бе ка то ли ке ме ђу ду бро вач ким фра њев ци-
ма у та квом бро ју и са та квим ути ца јем да је то 
иза зи ва ло и од ре ђе не су ко бе у са мим цр кве ним 
кру го ви ма.16 Као све ште ни ке око ко јих је би ло 
дво у мље ња да ли при па да ју Ср би ма ка то ли ци ма, 
То ља на во ди: Ан ту на Ка за ли ја, Ма та Во до пи ћа, 
Ђу ра Пу ли ћа, Стје па Скур лу, Ло вра Ку ку љи цу, 
Ни ка Ђи ва но ви ћа, Ива на Фа бри са, са на по ме ном 
да је чак и он, у ра ни јим сво јим тек сто ви ма, ове 
лич но сти на во дио као Ср бе.

Из два ја ју ћи се на овај на чин, Ср би ка то ли-
ци, али и пра во слав ни Ср би ко ји су у то до ба 
већ обез бе ди ли по се бан по ло жај у гра ду сво јим 
све бо љим ма те ри јал ним ста њем и отво ре но шћу 
за са рад њу, ор га ни зо ва ли су се у на ци о нал на 
удру же ња. Та ко је у по след ње три де це ни је XIX 
и пр вим де це ни ја ма но вог ве ка, у Ду бров ни ку ак-
тив но де ло ва ло ви ше срп ских удру же ња. Сем Ду-
бро вач ке шти о ни це, већ од 1874. го ди не у гра ду је 
ак тив но Срп ско пје вач ко дру штво „Сло га“, нај пре 
са мо му шко, а за тим и ме шо ви то. Уче ство ва ло 

14 Исто, 364–366.
15 Исто, 366–368.
16 Исто, 369–370.
17 Ко ста Ми лу ти но вић, О по кре ту Ср ба ка то ли ка у 

Дал ма ци ји, Ду бров ни ку и Бо ки Ко тор ској 1848–1914, Збор-
ник о Ср би ма у Хр ват ској 1 (1989), 57–58.
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XIX ве ка.19 Аутор две ју кључ них књи га за раз у-
ме ва ње то га до ба,20 у пе ри о ду по сле смр ти бра ће 
Пу ци ћа, то ком по след ње две де це ни је ве ка, дум 
Иван је пре у зео ме сто цен трал не лич но сти у 
кул тур ном, а за тим и дру штве ном жи во ту Ду-
бров ни ка, ја сно се из ра зив ши као пред вод ник 
ин те лек ту ал ног сло ја Ср ба ка то ли ка. Око лич но-
сти дум Ива на Сто ја но ви ћа оку пља ла се срп ска 
ду бро вач ка омла ди на, а ње го во де ло и зна чај на 
го ди шњи ца по слу жи ли су и за про мо ци ју Срп ске 
ду бро вач ке ака дем ске омла ди не. На и ме, обе ле-
жа ва ју ћи Сто ја но ви ћев ју би леј 1900. го ди не, Срп-
ска ду бро вач ка ака дем ска омла ди на штам па ла 
је Ду бро вач ку књи жев ност, ори ги нал но али 
вр ло ин ди ка тив но де ло ко је ука зу је на ста ње и 
уоп ште раз вој срп ске ми сли у ду бро вач кој тра-
ди ци ји. Ме ђу тим, дум Иван Сто ја но вић је умро 
не до че кав ши про сла ву свог ју би ле ја, као што је 
Фа брис, за јед но са Ан ту ном Па са ри ћем и пе сни-
ком Уро шем Тро ја но ви ћем, 1902. го ди не по стао 
тра гич ни ју нак „ду бро вач ке афе ре“,21 ко јим се 
беч ка власт об ра чу на ла са сво јим про тив ни ци ма. 

По чет ком ве ка, за Ду бров ник је био ва жан 
ча со пис за књи жев ност и на у ку, „Срђ“, ко ји је 
осно вао Фа брис, а уре ђи вао га нај пре Лу ко Зо ре, 
па за тим Ан тун Ву че тић. „Срђ“, као „књи жев но 
гла си ло свих Ср ба на При мор ју“, осно ван је ра-
ди афир ма ци је кул тур не ком по нен те по кре та 
Ср ба ка то ли ка, тра ди ци о нал но се на ста вља ју-
ћи на ра ни ја књи жев на пе ри о дич на ду бро вач ка 
из да ња. У том сми слу за „Срђ“ се мо же ре ћи да 
је свим сво јим при ло зи ма не пре тен ци о зно али 
све о бу хват но ис ка зи вао до ми на ци ју срп ске кул-
тур не, књи жев не и на уч не ми сли у Ду бров ни ку 
сво га до ба. 

У пр вој де це ни ји но вог ве ка у гра ду је, та-
ко ђе, осно ва на Ма ти ца срп ска. Осни ва ње ове 
ин сти ту ци је омо гу ћио је сво јим за ве шта њем 
Кон стан тин Вуч ко вић,22 ко ји је тај ва жан за-
да так по ве рио Срп ској пра во слав ној цр кве ној 

због број них раз ли ка у пи та њи ма при пад но сти 
ста рог гра да, као и на сле ђи ва ња ње го ве слав не 
тра ди ци је. Тро днев ној про сла ви су при су ство ва ле 
број не углед не зва ни це са ши рих срп ских про сто-
ра и пред став ни ци уста но ва, пра ће ни хо ро ви ма 
и умет нич ким дру штви ма.18 

Око но во о сно ва не „Срп ске ду бро вач ке штам-
па ри је Ан тун Па са рић“ оку пи ла се срп ска ду-
бро вач ка по ли тич ка и кул тур на ин те ли ген ци ја, 
осни ва ју ћи лист „Ду бров ник“ (1892–1914), док 
се Фра но Су пи ло, осни ва ју ћи „Цр ве ну Хр ват ску“, 
мо рао обра ти ти за по др шку кру го ви ма у Хр ват-
ској да би оства рио свој на ум. 

Срп ску ду бро вач ку штам па ри ју осно ва ла је 
гру па ви ђе ни јих Ду бров ча на, чла но ва Срп ске 
стран ке, ме ђу ко ји ма су би ли: Вла хо Ма ти је вић, 
Ма теј Ша рић, Ма ти ја Гра цић, Сти је по Кне же вић, 
Ан тун Пу ље зи, Ди ми три је Бу ба ло, Ђил до Јоб, 
Кри сто До мин ко вић и Ла зар Ву ка со вић. Сем 
ли ста „Ду бров ник“, штам па ри ја је би ла из да вач и 
ка лен да ра „Ду бров ник“ (1897–1903) и ча со пи са 
„Срђ“ (1902–1908), а има ла је и сво ју књи жев ну 
про дук ци ју у Срп ској ду бро вач кој би бли о те ци.

Око Срп ске ду бро вач ке штам па ри је и ње них 
ви ше стру ких де лат но сти био је оку пљен та да 
нај зна чај ни ји круг Ср ба ка то ли ка, као и број них 
са рад ни ка из Ср би је. Ова ак тив ност је по себ но 
до би ла на зна ча ју на кон што је за уред ни ка ли-
ста „Ду бров ник“ ан га жо ван сла ви ста, кул тур ни 
и по ли тич ки рад ник Ан тун Фа брис (1864–1904), 
ува жа ван и због свог ис так ну то ра ци о нал ног али 
и то ле рант ног ста ва при ли ком пред ста вља ња, 
оце њи ва ња и пред ла га ња ре ше ња за вр ло на пе те 
срп ско-хр ват ске од но се у са мом Ду бров ни ку. Та-
ко ђе је ан га жо ва но пра тио и ко мен та ри сао мно га 
та да ак ту ел на зби ва ња ко ја су се ти ца ла срп ских 
на ци о нал них и кул тур них ин те ре са.

По ред то га, Фа брис је у по след њим го ди на ма 
XIX и пр вим го ди на ма но вог ве ка био до бар до ма-
ћин мно гим срп ским ин те лек ту ал ци ма, на уч ни-
ци ма и пи сци ма у и одр жа вао је ко ре спон ден ци ју 
са ви ше де се ти на њих, углав ном ве за ну за њи-
хо во уче шће у пе ри о ди ци ко ју је уре ђи вао. Ве зе 
срп ских књи жев ни ка, исто ри ча ра и пу бли ци ста 
са Ду бров ни ком зна чај но су се по ја ча ле то ком 
по след њих го ди на XIX и по чет ком XX ве ка. Они 
од тог вре ме на по ста ју че сти го сти гра да, из у ча-
ва ју ћи про шлост ста ре ре пу бли ке, укљу чу ју ћи 
се у кул тур ни жи вот са вре ме ног Ду бров ни ка, 
ус по ста вља ју ћи по знан ства и при ја тељ ства. 

Сем вр ло агил ног Фа бри са, у Ду бров ни ку 
то га до ба ак тив но је де ло вао дум Иван Сто ја-
но вић (1829–1900), ка но ник-де кан Стол не цр-
кве у Ду бров ни ку, исто ри чар, фи ло зоф, пи сац, 
пре во ди лац – ори ги нал на лич ност Ду бров ни ка 

18 Је ре ми ја Ми тро вић, Су коб Ср ба и Хр ва та при ли
ком от кри ва ња спо ме ни ка Гун ду ли ћу 1893. у Ду бров ни
ку, Збор ник о Ср би ма у Хр ват ској 2 (1991), 195–224; Исти, 
Срп ство Ду бров ни ка, Бе о град, Срп ска књи жев на за дру га, 
1992, 189–210.

19 Та тја на Ра кић, Жи вот и де ло Дум Ива на Сто ја но
ви ћа, Но ви Сад 2010.

20 Ivan Stojanović, Dubrovačka književnost, Du brov nik, 
Srp ska dubrovačka štamparija A. Pasarića, 1900; Ivan Hri sti-
jan En gel – Ivan Stojanović, Po vjest Dubrovačke Re pu bli ke, 
Du brov nik, Srp ska dubrovačka štamparija A. Pasarića, 1903.

21 Вла ди мир М. Вук ми ро вић, Пр ви срп ски но ви нар ски 
кон грес у Бе о гра ду и слу чај Ан ту на Фа бри са, уред ни ка 
„Ду бров ни ка“, Књи жев не но ви не XV, 204 (1963), 7.

22 Ве ли ки срп ски про свјет ни до бро твор Кон стан тин 
Вуч ко вић, ње гов жи вот и рад (1828–1893). Из да ње Ма ти це 
срп ске у Ду бров ни ку, Ду бров ник 1909.
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би ли и: Лу ко Бу нић, Иво де Гри со њо, Иво Вој-
но вић, Сти је по Кне же вић, Кри сто До мин ко вић, 
Ђор ђе Ву ле тић, Ђил до и Иг њат Јоб, Ан те Анић, 
Кри сто Лап та ло, Фра но Ку ли шић, Ди ми три је 
Бу ба ло, Ђор ђе Дра шко вић, Ђу ро Ма рић, Ма рин 
Па пи, Бо жо Хо пе, као и гра до на чел ник, Мел ко 
Чин гри ја, во ђа Срп ске пар ти је у Ду бров ни ку, Ан-
тун Пу ље зи, и пра во слав ни па рох Са ва Бар бић. 
Из Ши бе ни ка су, за тим, Ду бров ча ни углав ном 
би ли ин тер ни ра ни да ље по про сто ру не ка да шње 
Аустри је, док је про тив мно гих по кре нут и суд-
ски по сту пак. По је дин ци су оста ја ли у за тво ру, 
или у Ши бе ни ку или су пре ме шта ни у дру ге 
цен тре. Нај ма њи број је осло бо ђен, а тек по не-
ко је због бо ле сти вра ћен у Ду бров ник. У са мом 
са мом гра ду је, пак, за бра њи ван рад, пре те жно 
срп ских дру шта ва.

Но ву др жа ву, Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, у Ду бров ни ку је штам па оду ше вље но 
до че ка ла, о че му сли ко ви то све до чи увод ник но-
вог ли ста „На род“, чи ји је аутор Јо ви ца Пе ро вић 
(1873–1942), ду бро вач ки пу бли ци ста и ан га жо ва-
ни ин те лек ту а лац, је дан од рет ких ин те лек ту а ла-
ца из ре до ва пра во слав них Ду бров ча на.24 „Ср бе, 
Хр ва те и Сло вен це сма тра мо јед ним на ро дом и 
не пра ве ћи ни ка кве раз ли ке из ме ђу њих, сто ји мо 
на ста но ви шту да је сва ки од тих рав но пра ван и 
сло бо дан, на зи вао се ко јим име ном хо ће... Бо ри-
ће мо се про тив свих еле ме на та ко ји би пот ко па-
ва ли те ме ље при је сто ла слав не нам ди на сти је 
Ка ра ђор ђе ви ћа... Цен тра ли зам сма тра мо то ли 
ко ри сним и спа со но сним по др жав ни устрој и 
за то ће мо и за њ уло жи ти сво је си ле“.25

Ме ђу тим, оства ре ње сна углед них Ду бров-
ча на, пре те жно ин те лек ту а ла ца, Ср ба ка то ли ка, 
угро же но је, па и трај но на ру ше но афе ром ко ја је, 
пре ма та да шњим али и да на шњим схва та њи ма, 

за јед ни ци у Ду бров ни ку. Та ко су и пр ву упра ву 
Ма ти це срп ске ду бро вач ке са чи ња ва ли углед ни 
пра во слав ци: Ни ко ла Ба бић, Са ва Бар бић, Јо во 
Бер бе ро вић, Јо во Бер до вић, Са во Ву ле тић, Јо во 
Ге рун, Ми ха ил Ми ли шић, Ми лан Тро ја но вић, 
као и Сти је по Кне же вић, се кре тар Ма ти це. По 
угле ду на Ма ти цу срп ску у Но вом Са ду, ду бро-
вач ко дру штво има ло је за циљ ши ре ње про све-
те и на ста ве, из да ва ње и ди стри бу ци ју књи га, 
ли сто ва и ча со пи са, фор ми ра ње би бли о те ке, 
сти пен ди ра ње та лен то ва них уче ни ка. Ма ти ца 
је у сво је три еди ци је (Ре дов на из да ња, Ма ла 
би бли о те ка Ма ти це срп ске и Из ван ред на хо-
но ри са ња) у пе ри о ду 1910–1914. го ди не штам-
па ла де ла Мар ка Ца ра, Фра на Ку ли ши ћа, Ива 
Ћи пи ка, Ива Вој но ви ћа, Да ни ла Пе тра но ви ћа, 
Ви да Ву ле ти ћа Ву ка со ви ћа, епи ско па Ни ко ди ма 
Ми ла ша. Ма ти цу је во дио Сти је по Кне же вић, а 
за тим је за се кре та ра по ста вљен Фра но Ку ли-
шић (1885–1915),23 је дан од ис так ну тих мла ђих 
ин те лек ту а ла ца из ре до ва Ср ба ка то ли ка. 

Вре ме с кра ја пр ве де це ни је XX ве ка је сте 
вре ме ре ла тив ног ми ра у на ци о нал ном сми слу 
у Ду бров ни ку. Бал кан ски ра то ви и зна чај ни ус-
пе си срп ске вој ске у осло бо ђе њу ју жних кра је ва 
ује ди ни ли су Ду бров ча не у оп штој по др шци бор-
ци ма на ра ти шту, као и у от по ру ко ји се и јав но 
ис ка зи вао про тив беч ких вла сти. Вр ло че сто је то 
би ло ве за но и за чла но ве со кол ског дру штва „Ду-
шан Сил ни“. За ми сао о осни ва њу Ду бро вач ког 
со кол ског дру штва „Ду шан Сил ни“ ис ка за на је 
на ску пу Срп ске ду бро вач ке ака дем ске омла ди не 
од стра не та да шњег уред ни ка ли ста „Ду бров ник“, 
Кри ста До мин ко ви ћа, 1907. го ди не, да би, по одо-
бре њу пра ви ла и зна ме ња дру штва, сле де ће го-
ди не би ла одр жа на и кон сти ту тив на скуп шти на, 
у ко јој је за пред сед ни ка иза бран Ма то Гра цић, 
а као чла но ви упра ве Јо во Пе ро вић, Ан то ни је 
Бе ну си, Пе тар Ре љић, Јо во Ми лић, Лу ко Бо на, 
Ми лан Тро ја но вић, Ђил до Јоб, Ми хо Бран ђо ли ца. 
„Ду шан Сил ни“ је ус по ста вио свој рад, за сни ва-
ју ћи, сем му шке, и жен ску гим на стич ку еки пу, 
ор га ни зу ју ћи јав не на сту пе али и пре да ва ња и 
дру штве на оку пља ња са це ло куп ним про гра ми ма 
ко ји су под ра зу ме ва ли и из во ђе ње по зо ри шних 
ко ма да, му зич ких при ло га, ре ци та ла. Та ко ђе, 
„Ду шан Сил ни“ је одр жа вао број не ве зе у ви ду 
го сто ва ња и за јед нич ких на сту па ши ром на ших, 
али и европ ских кра је ва.

Ве ли ки свет ски рат, ме ђу тим, пре ки нуо је 
све ус по ста вље не кул тур не и дру штве не то ко-
ве. На ме ти ак ту ел них вла сти би ли су по себ но 
Ср би ка то ли ци. Гру па од ше зде се так ви ђе ни јих 
Ду бров ча на, Ср ба ка то ли ка, ин тер ни ра на је већ 
у ју лу 1914. го ди не у Ши бе ник. Ме ђу њи ма су 

23 Фра но Ку ли шић је у Бе чу док то ри рао фи ло зо фи-
ју, али, због ис так ну тог на ци о нал ног ста ва, ни је мо гао да 
по ста не про фе сор у зна ме ни тој Ду бро вач кој гим на зи ји. 
У Цав та ту је за по чео рад на уре ђе њу при ват не би бли о те ке 
Вал та за ра Бо ги ши ћа, чи ме се и ба вио до 1912. го ди не, да 
би за тим до био ме сто про фе со ра у гим на зи ји на Це ти њу. 
По чет ком на ред не го ди не, у Ду бров ни ку при хва та по сао 
се кре та ра Ма ти це срп ске. Фра но Ку ли шић је пи сао сту ди је 
из исто ри је књи жев но сти, есе је, при ка зе и пе сме. Сво је ра до-
ве је штам пао и у по себ ним пу бли ка ци ја ма, а у ру ко пи су је 
остао ње гов днев ник из ин тер на ци је. Умро је у ин тер на ци ји, 
у Вол сфе гу у Аустри ји.

24 Јо во Л. Пе ро вић, по чев ши да пи ше још као гим на-
зи ја лац, аутор је број них на пи са ка ко из исто ри је Ду бров-
ни ка, та ко и са вре ме ног жи во та гра да, ко је су штам па не у 
ду бро вач кој пе ри о ди ци то ком пр ве по ло ви не XX ве ка. Ра-
дио је као ар хи вист у Ду бро вач ком ар хи ву, где је са ста вио 
ка та лог за јед ну од се ри ја до ку ме на та. Го ди на ма је пи сао, 
на осно ву Цр кве ног ар хи ва СПЦ у Ду бров ни ку, Исто ри ју 
срп скопра во слав не цр кве не оп шти не Ду бро вач ке, ко ја 
је оста ла у ру ко пи су.

25 Naša pr va riječ, „Na rod“ 1, 1919.
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Ма да је рад Дру штва био пре ки нут, на уч ни ци 
и пу бли ци сти на ста вља ли су свој рад на из у ча ва-
њу про шло сти ста рог Ду бров ни ка, а ду бро вач ке 
ар хив ске из во ре ко ри сти ли су за из у ча ва ње исто-
ри је це лог Бал ка на. Де це ни ја ма су се у Ду бров-
ни ку, по себ но у чи та о ни ца ма Др жав ног ар хи ва, 
сре та ли фи ло ло зи и исто ри ча ри и из Бе о гра да и 
из За гре ба, као и са ми Ду бров ча ни. Њи хов рад је 
ре зул ти рао број ним сту ди ја ма и мо но гра фи ја ма. 
У то вре ме, у Др жав ном ар хи ву, та да на зва ном 
Кра љев ски ар хив, ра ди ли су, из ме ђу оста лих и 
Дра го љуб Па вло вић, Пе тар Скок, Јо сип Ба ду лић, 
Алек сан дар Ви да ко вић, Ми хај ло Ди нић, Јо ван 
Ра до њић, Гре гор Чре мо шник, као и Ду бров ча-
ни Вид Ву ле тић Ву ка со вић, Јо зо Ре ше тар, Ни ко 
Ђи ва но вић, Ан те Ли е по пи ли, Јор јо Та дић, Ан тун 
Ву че тић, Јо ви ца Пе ро вић. 

Уз тај на уч ни круг, вр ло до бро је функ ци о-
ни сао и круг око исто ри ча ра умет но сти Ко сте 
Страј ни ћа (1887–1977), ко ји је по ла ве ка устро-
ја вао не са мо ли ков ну и ур ба ни стич ку, не го и 
кул тур ну, по себ но те а тар ску сце ну Ду бров ни-
ка. На и ме, јед но од пр вих на сто ја ња но во фор-
ми ра не кра ље ви не би ло је осни ва ње Над ле штва 
за умет ност и спо ме ни ке, 1919. го ди не, ко је је 
во дио као глав ни и та да је ди ни кон зер ва тор 
Мар ко Му рат (1864–1944). У обим ном по слу 
чу ве ном сли ка ру, на пре по ру ку Ива на Ме штро-
ви ћа, од 1928. го ди не по ма же Ко ста Страј нић, 
ли ков ни те о ре ти чар, кри ти чар, есте ти чар и 
умет ник. Око Страј ни ћа, ко ји је у Ду бров ник 
сти гао по сле бо рав ка у Пра гу и у Па ри зу, са већ 
оформ ље ним пу бли ци стич ким и кри ти чар ским 
де лом, оку пљао се круг нај у ти цај ни јих та да-
шњих умет ни ка из За гре ба, Бе о гра да, Са ра је ва, 
Спли та, Љу бља не. Ме ђу њи ма су би ли и Ми-
лан Ко ње вић, Сто јан Ара ли ца, Пе тар Лу бар да, 
Пе тар До бро вић, Ни ко ла До бро вић, То ми слав 
Кри зман, Иво Ре жак, Иг њат Јоб итд.27 На тај на-
чин, ста ри град по ста је сво је вр сно сре ди ште не 
са мо на уч но-ис тра жи вач ког ра да на из у ча ва њу 
на ше исто ри је и кул ту ре, не го и ак ти ван жи ви 
умет нич ки цен тар. 

Увек буд ни ин те лек ту ал ни дух, ме ђу тим, 
уоча вао је не по вољ не то ко ве са вре ме не по ли-
ти ке, ко ја је град Ду бров ник на сто ја ла да све де 
не са мо на про вин ци јал ни, не го и да га устро ји 
у окви ре ко ји му ни исто риј ски ни кул тур но ни-
су би ли свој стве ни. Оста ре ли сли кар, углед ни 

има ла за циљ да угро зи углед и де гра ди ра ути-
цај у но вој др жа ви нај ви ђе ни јих Ср ба ка то ли ка. 
У пи та њу је „Ми ли ју на шка афе ра“ за сно ва на на 
нео сно ва ним оп ту жба ма да су нај у глед ни ји Ду-
бров ча ни, ме ђу њи ма ис кљу чи во Ср би ка то ли ци, 
ко ји су у вре ме рас па да Ха збур шке мо нар хи је 
би ли чла но ви ду бро вач ког На род ног ви је ћа, про-
не ве ри ли из нос од не ко ли ко ми ли о на кру на, ко ји 
су чи ни ли вој на опре ма, алат, но вац и дра го це но-
сти. Ма да је два де сет де вет углед них Ср ба, ме ђу 
ко ји ма су би ли мар киз Лу ко Бу нић, Бо жо Хо пе, 
Ђил до Јоб, по сле ин тер вен ци је дво ји це углед-
них Ду бров ча на, Ан ту на Пу ље зи ја и про те Са ве 
Бар би ћа, ко ји су по моћ ди рект но тра жи ли од 
пре сто ло на след ни ка Алек сан дра, осло бо ђе ни 
оп ту жби, ште та је не по врат но учи ње на.

И по ред то га, у но вој др жа ви Ду бров ник је, 
на осно ву тра ди ци је, на сто јао да за до би је по себ-
но ме сто, на ро чи то у обла сти кул ту ре и на у ке. 
Та ко је 1923. го ди не осно ва но Ду бро вач ко уче но 
дру штво „Све ти Вла хо“, на тра ди ци ја ма ста рих 
ду бро вач ких ака де ми ја, али и као пан дан по сто-
је ћим на ци о нал ним, Ју го сла вен ској ака де ми ји 
зна но сти и умјет но сти и Срп ској кра љев ској 
ака де ми ји. Дру штво је во дио Ан тун Ву че тић, 
уз по моћ агил ног се кре та ра Јо ви це Пе ро ви ћа, 
док су чла но ви би ли углед ни ду бро вач ки на уч-
ни ци, књи жев ни ци, умет ни ци, ка ко они ко ји су, 
по сле шко ло ва ња, рад на ста ви ли у Ду бров ни-
ку, та ко и они ко ји су у Бе о гра ду и За гре бу, као 
и европ ским гра до ви ма, на ста ви ли ка ри је ре. 
Циљ дру штва је био са свим ја сан и са сто јао се 
у на сто ја њу да се „го ле мо бла го ра зног ру ко-
пи сног гра ди ва“ ко је „ле жи још и не про у че но и 
нео бра ђе но у ду бро вач ком ар хи ву“, а има и „код 
при ват ни ка још до ста ру ко пи сног ма те ри ја ла“, 
као и код фра ње ва ца и до ми ни ка на ца у Ду бров-
ни ку и у стра ним ар хи ви ма и би бли о те ка ма,26 
са чу ва од про па сти и пре да на углед и ама нет 
по том ству. Све то са ко нач ним ци љем да се са-
чи ни јед на исто ри ја, до стој на слав не про шло сти 
Ду бров ни ка. Дру штво је то ком на ред них го ди на 
ор га ни зо ва ло низ пре да ва ња, обе ле жа ва ју ћи и 
зна чај не го ди шњи це у срп ској кул ту ри, да би, 
по сле оп се жних при пре ма, 1929. го ди не из да ло 
и вр ло ам би ци о зан на уч ни ча со пис под на зи вом 
„Гла сник“. У „Гла сни ку“ су об ја вље не сту ди је 
Ми ла на Ре ше та ра, Лу ја Вој но ви ћа, Ђу ре Кер-
бле ра, Јор ја Та ди ћа, Фер да Ши ши ћа, Ан ту на 
Ву че тић, Ни ка Шту ка, Ни ка Ђи ва но ви ћа, Ви да 
Ву ле ти ћа Ву ка со ви ћа, Ли не Бог дан Би је лић, 
Лу ја Ада мо ви ћа. О ра ду дру штва „Св. Вла хо“ из-
ве штај је под нео Јо ви ца Пе ро вић. Са об ја вљи ва-
њем ове пу бли ка ци је, рад Дру штва „Св. Вла хо“ 
се по ла ко али не у мит но уга сио.

26 Pred go vor, „Gla snik“ Dubrovačkog učenog društva „Sv. 
Vla ho“, I, Du brov nik 1929, III.

27 Ivan Viđen, Bi bli o graf ska stu di ja o Ko sti Strajniću, 
Ko sta Strajnić: „Du brov nik bez ma ske“ i po le mi ka s Vin kom 
Brajevićem o čuvanju dal ma tin ske ar hi tek tu re, Za greb 2007, 
48–49.
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Пред сам рат, фе бру а ра 1940. го ди не, Ма-
ти ца срп ска че сти та Мар ку Му ра ту и Ми ла-
ну Ре ше та ру из бор за ре дов не чла но ве Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, на шта фи ло лог од го ва ра: 
„Нај то пли је за хва љу јем „Ма ти ци Срп ској“ мо-
је га не за бо рав но га род но га Ду бров ни ка, што 
се је сје ти ла ме не вр ло ста ро га Ду бров ча ни на, 
[...] али се ве се лим, вје руј те ми, ра ди на ше га 
Ду бров ни ка ви ше не го ли ра ди се бе, а осо би то 
ми је ми ло што је та иста по част да та г. Мар ку 
Му ра ту – још јед ном Ду бров ча ни ну из бро ја 
ста рих бо ра ца Ср ба ка то ли ка...“.29 

У про сто ри ја ма Срп ског кул тур ног клу ба у 
Бе о гра ду 27. фе бру а ра 1938. го ди не одр жан је са-
ста нак срп ских кул тур них дру шта ва и уста но ва 
из Ју го сла ви је. „Ма ти цу Срп ску“ из Ду бров ни ка 
за сту пао је Вла ди мир Ћо ро вић. На са стан ку је 
осно ван Са вез срп ских кул тур них дру шта ва. Сем 
Ма ти це срп ске, у то до ба ак ти ви ра ју свој рад и 
дру га ду бро вач ка кул тур на и на ци о нал на дру-
штва, ме ђу ко ји ма су „Ја дран ска стра жа“ (пред-
сед ник Ду шан Ба шић), „Ду бро вач ка гра ђан ска 
му зи ка“ (пред сед ник Лу ко мар киз Бо на), Срп ско 
ду бро вач ко пе вач ко дру штво „Сло га“ (пред сед ник 
Ђу ро Ор лић), „Кне ги ња Зор ка“ (пред сед ник Да-
ни ца Ра до вић), „Но ва Ју го сла ви ја“ (пред сед ник 
Ни ко Па па), „Ду бро вач ко рад нич ко дру штво“ 
(пред сед ник Иво Шу берт), Со кол ско дру штво 
(пред сед ник Ни ко Шу тић).

Ме ђу тим, бли ски пред рат ни, па за тим и рат-
ни до га ђа ји, за у ста ви ли су ове по зи тив не то ко ве. 
У но вој др жа ви, Ду бров ник је вре ме ном за до би-
јао по ло жај не скла дан у од но су на сво ју тра ди ци-
ју, свр ста ва ју ћи се та ко из по зи ци је срп ске Ати не 
у про вин ци јал ни ју го сло вен ски град.

Ср бин ка то лик Мар ко Му рат бур но је и до след но 
у сво јим пи сми ма срп ском по ли ти ча ру Ла за ру 
Мар ко ви ћу по ку ша вао да ука же на не по вољ на 
ре ше ња у сми слу но ве по де ле Кра ље ви не на ба-
но ви не, у ко ји ма је Ду бров ник при пао Ба но ви-
ни Хр ват ској, а ко ја су са свим су прот на ње го вој 
тра ди ци ји. Том при ли ком он, схва тив ши да су 
не у мо љи ви не по вољ ни то ко ви по ли ти ке, мо ли да 
се бар „ни ко не сме го ни ти, ни за по ста вља ти ни 
вре ђа ти за то што др жи да је Ју го сло вен (сло ви-
нац) или Ср бин“, и за кљу чу је: „Ка ко је жа ло сно 
да мо рам да нас – по сле Осло бо ђе ња и Ује ди ње ња 
– ово пи са ти: тра жи ти ми лост за Гун ду ли ће, Бо-
шко ви ће, Пу ци ће, Ђор ђи ће, Буд ма не, Бо ги ши ће, 
Ре ше та ре, Вој но ви ће...“.28

Сре ди ном три де се тих го ди на но вог ве ка, до-
шло је, у скла ду са на сто ја њи ма Срп ског кул тур-
ног клу ба, до об но ве и ак ти ви ра ња ра да срп ских 
дру шта ва у Ду бров ни ку. Нај пре се то од но си ло 
на Ма ти цу срп ску ду бро вач ку, ко ја је свој рад об-
но ви ла 1936. го ди не под ру ко вод ством Све то за ра 
Бар би ћа. То ком 1938. го ди не одр жа но је у окви ру 
ове ин сти ту ци је пре да ва ње во де ћег срп ског исто-
ри ча ра Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, о Ка ра ђор ђе вим 
ве за ма са Ду бров ни ком, док је 1. ма ја, по ла га њем 
цве ћа, при год ним го во ри ма и спо ме ни цом обе ле-
же на 30-го ди шњи ца смр ти Вал та за ра Бо ги ши ћа, 
а 8. де цем бра обе ле же на 300-го ди шњи ца смр ти 
Џи ва Гун ду ли ћа, о ко јем је пре да ва ње одр жао 
Са фет Бу ри на. У окви ру ра да Ма ти це ор га ни-
зо ва на су и пре да ва ња о Ву ку Ка ра џи ћу и Ру-
ђе ру Бо шко ви ћу. Ма ти ца срп ска ду бро вач ка је 
пре не ла и по смрт не оста та ка Фра на Ку ли ши ћа, 
се кре та ра Ма ти це, из Аустра ли је, а том при ли-
ком бе се дио је Хен рик Ба рић.

28 Мар ко Му рат Ла за ру Мар ко ви ћу, Ду бров ник. 10. јун 
1939. го ди не: Со фи ја Бо жић, Срп ство Мар ка Му ра та, Ље-
то пис Срп ског кул тур ног дру штва „Про свје та“, 4 (1999), 310. 

29 Za hva la Go spa ra dr. Mi la na Rešetara, Du brov nik, 
XXVII, 10 (1940), 4.


