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ЖИ ВО ТИ ЊЕ КРОЗ ПРИ ЗМУ КУЛ ТУ РЕ:  
О ЉУД СКОЈ НА РА ВИ И ЉУД СКИМ ЕМО ЦИ ЈА МА

(Ан то ни ја За ра ди ја Киш, Ма рин ка Ши мић. Цви јет кре по сти или о на ра ви  
људ ској кроз на рав жи во тињ ску. Сту ди ја – тран сли те ра ци ја – фак си мил.  

За греб: Хр ват ска све у чи ли шна на кла да, Ин сти тут за ет но ло ги ју и  
фол кло ри сти ку, Ста ро сла вен ски ин сти тут, 2020)

Књи га ко ја је пред мет кри тич ког раш чи та ва ња и ана ли зе Ан то ни је За ра ди је 
Киш и Ма рин ке Ши мић – Цви јет кре по сти – би ла је, ка ко ау тор ке ис ти чу на увод-
ним стра ни ца ма, у ра спо ну од 14. до 18. ве ка best sel ler ши ром Евро пе. Реч је о 
тек сту из вор но пи са ном на ита ли јан ском (Fi o re di vir tu), а по том у ра спо ну од не-
ко ли ко сто ти на го ди на пре пи си ва ном и пре штам па ва ном у пре во ди ма на број не 
европ ске је зи ке. Да нас је са чу ван ве ли ки број штам па них при ме ра ка и око се дам-
де сет ру ко пи са овог по пу лар ног де ла, ко је у ди дак тич ко-мо ра ли стич ком кљу чу 
ком би ну је мит ско-фол клор но на сле ђе са сред њо ве ков ном хри шћан ском ду хов но-
шћу и ре не сан сним иде ја ма ко је су овла да ва ле Евро пом у вре ме ње го вог на стан ка. 
Због при ро де тран сми си је не мо же се ус твр ди ти да по сто ји „ка нон ски“ текст збор-
ни ка Fi o re di vir tu. Нај че шће се са сто ји од три де сет и пет по гла вља у ко ји ма се на 
јед но ста ван на чин у де ло ви ма пре зен ту је не до вр ше ни спис То ме Аквин ског Sum
ma the o lo gie, „уз стал не би блиј ске ре фе рен це и фи ло зоф ске ау то ри те те ан тич ко га 
до ба, по пут Ари сто те ла и дру гих ми сли ла ца“. На де ло су, ис ти чу да ље ау тор ке, 
ути ца ли и спи си Дан теа Али ги је риа, арап ски из во ри (Ху најн ибн Ис хак / Jo han ni ti us, 
ибн Фа тик), бе сти ја ри ји и са вре ме не зо о ло шке ен ци кло пе ди је (Бар то ло ме ус Ан гли-
кус, Ал бер тус Маг нус), те, у ве ли кој ме ри, ан тич ки Фи зи о лог, „пр ви ̓ жи во тињ ски 
бре ви јарʼ ко ји је те мељ не са мо сред њо вје ков но га бе сти ја ри ја или ʼжи во тињ ске Би-
бли јеʼ већ и би ло ка квих освр та на жи во тињ ски сви јет“. По де ла жи во ти ња у Fi o re 
di vir tu од го ва ра умно го ме оној из Фи зи о ло га, из ко је га је од укуп но три де сет и три 
пре у зе то њих два де сет и пет, а осо бе ност мла ђе га збор ни ка од ли ку је се, по ка зу ју 
ау тор ке, уво ђе њем три ју до ма ћих жи во ти ња: ка ми ле, јаг ње та и пе тла, као и ђа во-
ла, ко ји се по сма тра као жи во тињ ски хи брид и (уз ба зи ли ска, си ре ну и јед но ро га) 
као ми то ло шко би ће. Сва ка жи во ти ња ве зу је се за не ку од спе ци фич но људ ских 
до брих или ло ших осо би на, па текст фи гу ри ра у нај ве ћој ме ри као ег зем пла ран и 
мо ра ли стич ки, али се ни зом осо би на – по пут вер на ку лар ног је зи ка, из ла ска из 
„стро го га окви ра вјер ско га и док три нар но га кон цеп та раз ми шља ња“, те окре та ња 
ка (при род но)на уч ном при сту пу – пре ва зи ла зе нор ме сред њо ве ков них по е ти ка и 
де ло се окре ће ка но вим стру ја ма и до ла зе ћим кул тур ним па ра диг ма ма.

Ми ну ци о зним тра га њи ма за књи жев но и сто риј ским по да ци ма и иш чи та ва њем 
обим не се кун дар не ли те ра ту ре Ан то ни ја За ра ди ја Киш и Ма рин ка Ши мић по том 
ре кон стру и шу суд би ну збор ни ка у европ ском књи жев ном кон тек сту, пра те ћи из-
да ња, кри тич ка из да ња и ру ко пи се на ита ли јан ском (нај ста ри ји по знат је из 1387, на 
осно ву ко га се сма тра да је де ло на ста ло из ме ђу 1310. и 1323. у Бо ло њи), шпан ском, 
ка та лон ском, фран цу ском, не мач ком, јер мен ском, грч ком, ру мун ском и ен гле ском 
је зи ку. Ау тор ке по том по том пре ла зе на је зи ке сло вен ске гру пе – ру ски (нај ста ри-
ји по зна ти пре вод на стао је 1592. го ди не на „ју жном ру ском про сто ру по сред ством 
ру муњ ско га“), срп ски, за ко ји ис ти чу да је да на шња ре дак ци ја Цве та до бро де те љи 
по зна та пре ко из да ња Ви ћен ти ја Ра ки ћа (1800, Бу дим), ма да по сто је по да ци о пре во ду 
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из ше сна е стог ве ка да нас из гу бље ном, нај ви ше се по том за др жав ши на хр ват ском 
ге о граф ском и го вор ном под руч ју, ко је је и би ло у не по сред ни јој ве зи с ита ли јан-
ском тра ди ци јом и где су са чу ва ни пре во ди и нај број ни ји. У окви ру тог по гла вља 
ана ли зи ра не су вер зи је Цви је та кре по сти из гла гољ ских збор ни ка (Ви но дол ски, 
Пе три сов, Љу бљан ски, Ткон ски и Гр шко ви ћев), Ли бро од мно зи јех раз ло га, ду бро-
вач ки ру ко пис из 1520. го ди не, ко ји се као ћи ри лич но-што кав ски до ку мент по зи-
ци о ни ра и у окви ру срп ског књи жев ног ка но на, за тим та ко ђе ћи ри лич но штам пан 
пре вод фра Па вла По си ло ви ћа Цви ет од кри по сти ду хов ни... (Ве не ци ја, 1647; дру-
го из да ње 1701), те ла ти нич но из да ње По си ло ви ће вог пре во да ко је је на пе ра шком 
вер на ку лу 1712. го ди не при ре дио и у Ве не ци ји штам пао вла сте лин Кр сто Ма за-
ро вић. Ау тор ке по ка зу ју да ру ко пи си ва ри ра ју по оби му по гла вља и за сту пље но сти 
од ре ђе них вр ста жи во ти ња (са мим тим и опи са них вр ли на и ма на) – од кра ћих 
гла гољ ских вер зи ја до По си ло ви ће вог пре во да и Ма за ро ви ће ве ва ри јан те По си ло-
ви ће вог пре во да, ко ји су оби мом пре ва зи шли ита ли јан ски из вор ник и има ју че тр-
де сет и јед ну гла ву. Ана ли зи ран је по том је зик ових (хе те ро ге них) ру ко пи са, ко ји 
се у нај ши рем ди ја хро ном лу ку опи су је као пре плет „три књи жев но је зич не ина-
чи це: цр кве но сла вен ски је зик хр ват ско га ти па, при је ла зни тип је зи ка у ко јем се 
про жи ма ју цр кве но сла вен ске и на род не осо би не и на род ни је зик“. Ау тор ке по том 
ну де „пре глед нај мар кант ни јих је зич них цр та Цви је та кре по сти, а не цје ло вит 
је зич ни опис“, јер то оне мо гу ћа ва чи ње ни ца да су на ста ја ли и на ча кав ско-кај кав-
ском и на што кав ском је зич ком про сто ру.

По след њи део кри тич ке сту ди је Ан то ни је За ра ди је Киш и Ма рин ке Ши мић 
пред ста вља свод ани ма ли стич ких пред ста ва у Цви је ту кре по сти, те так са ти ван 
по пис жи во ти ња, осо би на ко је ре пре зен ту ју и, ко ли ко је при ро да књи ге до зво ља-
ва ла, ана ли за кул тур них сло је ва ко ји су де фи ни са ли спе ци фич ну има го ло ги ју у 
овом сред њо ве ков ном збор ни ку (ан тич ка тра ди ци ја, цр кве ни упли ви, мит ско-фол-
клор ни ре лик ти, са вре ме на има го ло ги ја). Ау тор ке по ме ра ју ак це нат на ак ту ел на 
кул тур но а ни ма ли стич ка гле ди шта и зна ти же љу „за ис тра жи ва њем људ ских емо-
тив них ста ња (ве се ља, жа ло сти, гње ва и др.) те ма на и вр ли на (окрут но сти шкр то сти 
вјер но сти, исти но љу би во сти) и њи хо вих жи во тињ ских ви зу а ли за ци ја, тј. у кон тек-
сту од но са људ ске и не-људ ске жи во ти ње“, ак цен ту ју ћи при том раз ли ку из ме ђу 
са вре ме ног и сред њо ве ков ног по и ма ња вр ли не и ма не. Од че тр де сет и јед ног по-
гла вља, ко ли ко са др же нај о бим ни је вер зи је, три де сет и че ти ри пред ста вља ју жи-
во тињ ске од ред ни це, од ко јих осам на ест го во ри о људ ским ма на ма, а ше сна ест о 
њи хо вим вр ли на ма: ше ва (бож ја љу бав), лу ња [птица из по ро ди це јастреба] (за вист, 
љу бо мо ра), пе тао (ве се ље, ра дост), га вран (жа лост, ту га), да бар (ми ро љу би вост), 
ме двед (гнев, ср ди тост), пу па вац (ми ло срд ност), ба зи лиск (окрут ност, су ро вост), 
орао (да ре жљи вост, пле ме ни тост, ве ли ко ду шност), кра ста ча (шкр тост, по хлеп ност), 
вук (по у ча ва ње, пре ко ра ва ње, ис пра вља ње), бик (не про ми шље ност, без ум ност, 
на глост), пче ла (пра вед ност), ђа во (не прав да), ждрал (вер ност, ода ност, по у зда ност), 
ли си ца (не ве ра, пре вр тљи вост), мрав (му дрост, опре зност), ја ре би ца (исти но љу би-
вост), кр ти ца (лаж, ли це мер ност), лав (сна га, хра брост), зец (стра шљи вост), па ун 
(та шти на, хва ли са вост), фе никс (упор ност), ла ста (не ста бил ност, не до след ност, 
ла ко вер ност), ка ми ла (су здр жа ност, раз бо ри тост), јед но рог (не зна ње, нео б у зда ност, 
не у ме ре ност), јаг ње (по ни зност, скром ност, по кор ност), со ко (охо лост, ба ха тост, 
аро гант ност, др скост), ди вљи ма га рац (су здр жа ност, стр пљи вост, уз др жљи вост), 
орао (про ждр љи вост, по хлеп ност, грам зи вост), гр ли ца (чед ност, не ви ност), ши шмиш 
(блуд ност, по жу да, страст), хер ме лин (уме ре ност, од ме ре ност). 

Већ и овај из вод без ко мен та ра го во ри о су че ља ва љу раз ли чи тих кул тур них 
стра ту са и исто рич но сти пред ста ва о жи во ти ња ма и људ ским ма на ма. Ау тор ке, 
при ме ра ра ди, по ка зу ју да је сред њи век ме две да, ан тич ког „кра ља жи во ти ња“, 
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„оп те ре тио с пет ка пи тал них гри је ха: гњев, по хо та, ли је ност, за вист и про ждр љи-
вост“; да је вук, ко ји је у ин до е вроп ским ми то ли ги ја ма сим бол вол шеб но сти и 
рат ни штва, „у сред њо вје ков ној пер цеп ци ји до био пре доџ бу вр ли не опре зно сти и 
оба зри во сти што се об ја шња ва опа жа њем ка ко вук иде у лов што да ље од сво је 
ја зби не у ко јој су мла дун ци да би их што бо ље за шти тио“; да је зец, упр кос фол-
клор ној пред ста ви о рас плод но сти и бр зи ни пред ста вљен као бо ја жљив и дво по лан; 
да је орао је ди на жи во ти ња да та у свом дво стру ком сим бо ли зму, као озна ка за 
да ре жљи вост и пле ме ни тост, али и за про ждр љи вост и грам зи вост; да је со ко од 
ви те шког атри бу та и ин сиг ни је хе ро ја по стао сим бол аро ган ци је и охо ло сти... – 
чи ме се на ве ли ка вра та отва ра ју про сто ри за сту ди је кул ту ре, ани ма ли стич ке 
по себ но, од но сно за ана ли зу људ ских про јек ци ја, из бо ра из све та ис ку ства, и „упо-
тре бу“ све та око се бе да би се го во ри ло о се би. Про сто ри сим бо ли за ци је ши ре се 
уво ђе њем фик тив них, ми то ло шких жи во ти ња – ба зи ли ска, ко ји оте ло вљу је људ ску 
окрут ност и не у мо љи вост; јед но ро га, ко ји сим бо ли зу је ду хов ну нео б у зда ност и 
на глост; фе ник са, ко ји је сим бол по сто ја но сти и упор но сти; си ре не, ко ја пред ста-
вља за во ђе ње и ла ска ње; те ђа во ла, ко ји је сим бол не прав де, „ма не ко ја је ти пич на 
за чо вје ка ко ји је про во ди сми шље но ка ко би на у дио дру го му чо вје ку“.

Да ље у књи зи по ну ђе на је ком пи ла ци ја ру ко пи са (из вор ни ци су штам па ни у 
раз ли чи тим бо ја ма, ка ко би се оста вио траг ин тер вен ци ја ма), ау тор ска ре дак ци ја 
по сто је ћих пред ло жа ка, ко ја пре ма ау тор ки ним „ра чу ни ма од пје са ма“ из гле да 
ова ко: „Нај ви ше по гла вља са др же два хр ват ска ру ко пи са из 16. сто ље ћа, гла гољ ски 
Ткон ски збор ник и ћи рил ски Ли бро од мно зи јех раз ло га. [...] Ткон ски збор ник са др-
жи пр вих два де сет по гла вља. Не ко ли ко их ме ђу тим не до ста је па смо та по гла вља 
тран сли те ри ра ле из оних ру ко пи са ко ји их са др же, а то су: Ви но дол ски збор ник 
(два по гла вља) и Љу бљан ски збор ник (че ти ри по гла вља). Дру гу по ло ви цу Цви је та 
кре по сти и то од де вет на е сто га до че тр де сет пр во га по гла вља са др жи Ли бро од 
мно зи јех раз ло га из ко је га смо узе ле два на ест по гла вља јер ње го вих пр вих де сет 
са др жи и наш по ла зи шни Ткон ски збор ник“. Да та су да ље на че ла тран сли те ра ци-
је, че ти ри фак си ми ла (Ви но дол ски збор ник, Љу бљан ски збор ник, Ткон ски збор ник 
и Ли бро од мно зи јех раз ло га), те обим на се кун дар на ли те ра ту ра и са же ци на не ко-
ли ко је зи ка. Фак си ми ли мо жда нај сли ко ви ти је ука зу ју на зна чај књи ге Ан то ни је 
За ра ди је Киш и Ма рин ке Ши мић, јер са вре ме ног чи та о ца ста вља ју пред не пре мо-
сти ву ба ри је ру не чи тљи во сти ста рих ру ко пи са, а по тре бу да се мит ско-фол клор ни, 
књи жев ни и идеј ни кон ти ну и те ти и дис кон ти ну и те ти пра те. Ова књи га омо гу ћа ва 
та кву аван ту ру. Књи га је, ина че, на ста ла у окви ру про јек та Кул тур на ани ма ли сти
ка: ин тер ди сци пли нар на по ла зи шта и тра ди циј ске прак се, ко ји фи нан си ра Хр ват ска 
за кла да за зна ност (IP-2019-04-5621), а део тог про јек та је и овај пре глед.

Др Ли ди ја Де лић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност 
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