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Oва њи га по све ће на је пред
ста вља њу и про у ча ва њу сло вен
ске ми сли у Ита ли ји кроз на по ре 
еру ди те Ан  е ла де Гу бер на ти са, у 
дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком 
XX ве ка, у го ди на ма ко је се сма
тра ју пре лом ним за по че так раз во ја  
ита ли јан ске сла ви сти ке. Основ не 
пре о ку па ци је ауто ра усме ре не су, с 
јед не стра не,   ка утвр  и ва њу уло ге 
Гу бер на ти са,   ру си сте  и сла ви сте, 
у ус по ста вља њу ове ди сци пли не у 
Ита ли ји, а с дру ге, на сте пен ње го
вог по зна ва ња ру ске књи жев но сти. 
Из во ре ових ис тра жи ва ња Алое је 
на ла зио у Гу бер на ти со вим књи га
ма, у пр вим ита ли јан ским сла ви
стич ким ча со пи си ма у ко ји ма је он 
са рађи вао или их уре  и вао (Ri vi sta 
euro pea, Nu o va an to lo gia, Re vi sta 
in ter na ti o na le, Na tu ra e ar te), за тим 
у ар хив ској грађи ко ја се од но си 
на ње го ву ко ре спо ден ци ју  чу ва ну 
у би бли о те ка ма  Фи рен це, Мо скве, 
Санкт Пе тер бур га или Пра га. 

Алое је, сход но оби му грађе и 
ак тив но сти ма Гу бер на ти са, кон ци
пи рао два основ на одељ ка књи ге 
Русија (по гла вља: 1. Пр ви од но си 
са Ру си ма (2147);  2. Ri vi sta euro
pea: Та тја на Све тоф (4970), Vest
nik Evropy (7192), Алек сеј Тол стој 
(93101), Lo u is Le ger (102119); и 3. 
Но ве ини ци ја ти ве (18671888): Nu
o va an to lo gia и Di zi o na rio(121138); 
Re vue in ter na ti o na le и Dic ti on na i re
(139155) и Словенскисвет (Пољ ска 
(159189), Че шка (190198), Сло
ве ни: Ср би ја (199232), Хр ват ска 
и Дал ма ци ја (233251), Бу гар ска 
(252258).

Ре зул та ти ис тра жи ва ња пред ста
вље ни су у одељ ку Закључци.Ве о ма 

ин фор ма тив ни и под сти цај ни за 
да ља ис тра жи ва ња је су по да ци на
ве де ни у Додатку: Ка та лог Slavica у 
фон ду де Гу бер на ти са у Цен трал ној 
на ци о нал ној би бли о те ци у Фи рен
ци (стр. 267287), за тим би бли о
гра фи је:  Сла ви сти ка у Ита ли ји од 
XIX ве ка (289290), Би бли о гра фи ја 
ра до ва о Гу бер на ти су (290292), 
Би бли о гра фи ја ра до ва Ан  е ла и Со
фи је де Гу бер на тис ко ји се од но се на 
сла ви стич ке те ме (292293), Би бли
о гра фи ја Гу бер на ти со вих чла на ка у 
ру ским, оста лим сло вен ским (293
294) и  ита ли јан ским ча со пи си ма 
(294296), Би бли о гра фи ја  сло вен
ских ауто ра или те ма у ча со пи си ма 
ко ји ма је ру ко во дио Гу бер на тис 
(296306), По пис об ја вље не  (306) 
и нео бја вље не ко ре спон ден ци је А. 
Гу бер на ти са (306308). Сле ди Ин
декс име на (309316) ко ји не са мо 
што омо гу ћа ва бр же сна ла же ње 
не го пред ста вља и по пис Гу бер на
ти со вих са рад ни ка и при ја те ља из 
сло вен ског све та, као, пре глед он да
шњих на ци о нал них и сла ви стич ких 
ча со пи са ко ји су се у ве ћој или ма
њој ме ри ба ви ли сла ви сти ком..

Ало еoва aна ли за  по ка за ла је да 
је Гу бер на тис сво јим члан ци ма и 
при ка зи ма о пи сци ма и де ли ма ру
ске књи жев но сти под сти цао ин те ре
со ва ње ита ли јан ске ин те ли ген ци је, 
а да при том ни је те мељ ни је по зна
вао то ко ве ру ске књи жев не ми сли. 
За хва љу ју ћи и Гу бер на ти со вим на
по ри ма ру ски књи жев ни ци А. Тол
стој, Жем чу жни ков и Го гољ јед но 
вре ме су би ли по пу лар ни у Ита ли ји. 
На ро чи тог успе ха у пред ста вља њу 
ита ли јан ским чи та о ци ма имао је са 
Љер мон то вим и Тур ге ње вим. Ка да 

Ste fa no Aloe: AngelodeGubernatiseilmondoslavo, Gli esor di del la sla
vi sti ca ita li a na nei li bri, nel le ri vi ste e nell’epi sto la rio di un pi o ni e re (1865

1913), Stu di sla vi e bal ti ci, Di pa rti me nto di lin gu i sti ca, Uni ver si tа de gli stu di 
di Pi sa, Pi sa 2000, 316
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је Гу бер на тис по мо гао да се у Ита
ли ји обра ти па жња на ру ску кул ту ру 
а књи жев ност при бли жи  број ним 
пре во ди ма и сту ди ја ма, окре нуо се 
но вим те ма ма.  Пред мет ње го вог 
ин те ре со ва ња за сло вен ске на ро де 
би ли су, по ред По ља ка, Че ха, Хр ва та 
и Ср би (из Ср би је и Дал ма ци је). 

Сту ди ја С. Ало еа от кри ва Гу бре
на ти са као на уч ни ка и “fi lo ser ba” 
ко ји је вид но до при но сио ши ре њу 
и про у ча ва њу срп ске кул ту ре у 
ита ли јан ској сре ди ни као аутор или  
по сред ник у об ја вљи ва њу сту ди ја 
срп ских на уч ни ка. 

По зна то је Гу бер на ти со во   за ни
ма ње  за Ср бе, њи хо ву исто ри ју и 
фол клор при сут но у  ње го вој књи зи
LaSerbieetlesserbes(1897). Ве ро
ва ња о биљ ка ма и жи во ти ња ма код 
Ср ба, у скло пу ју жно сло вен ског и 
ру ског фол ко ра,  за сту пље на су у  
MythologiedesplantesouLegendes
du regne végétal (18781882), Zoo‑
logicalMythologyortheLegendsof
Animals(1872) и Storiacompаrata
degli usi natalizi in Italia e  presso
gli altri popoli indo‑europei (1869, 
18782).Ве ро ват но за хва љу ју ћи кон
так ти ма пре во ди ла ца и Гу бер на ти са 
срп ске на род не пе сме  су об ја вље не 
у  Storiauniversaledellaletteratura 
из 1883. (vol. III, IV/1, IV/2, V, VI), 
пре ма пре во ди ма Ја ко ва Ћу ди не и 
Пе тра Ка сан дри ћа (ЖенидбаМакси‑
маЦрнојевића). Ова Гу бер на ти со ва 
ан то ло ги ја је  зна чај на не са мо за 
упо зна ва ње Ита ли ја на са на род ном 
пе смом1   јед ног ју жно сло вен ског 

на ро да већ и као по сред ник у ње ном 
ши ре њу у Грч кој.  Ан дре ас Мард
зо кис, грч ки пе сник ита ли јан ског 
по ре кла, ко ри стио је Гу бер на ти со во 
из да ње да срп ске пе сме пред ста ви 
грч ким чи та о ци ма. Сту ди је о срп
ским пе сма ма на ла зи ле су сво је 
ме сто у Гу бер на ти со вим ча со пи си
ма Ri vi sta con tem po ra nea (М. Car, 
VukStefanovicKaradzic e lapoesia
popolare serba, 1888, feb.232255; 
Rassegna letteraria dei paesi jugo‑
slavi, 1888, lug.139146),  Ri vi sta 
del le tra du zi o ni po po la ri ita li a ne (A. 
de Gu ber na tis, Cantipopolariserbidi
G.Nikolic, 1894, I/10, 809) и   Na tu ra 
e ar te (U. In chi o stri, Icantipopolari
serbi, 1895).

Ча со пи си ко је је Гу бер на тис 
осни вао и во дио упо зна ва ли су  ита
ли јан ске чи та о це са срп ском исто
ри јом. Та ко су у Re vue in ter na ti o na le 
об ја вље на: пи сма С. Но ва ко ви ћа 
(Lettre deBelgrade, 1883, 1884) и 
сту ди је С. Бо шко ви ћа (LaSerbedans
sesrelations internationales, 1885 и 
L’empereurEtienneDouchandeSer‑
bieetlaPeninsuleBalkaniqueauXIV
siиcle 1886. 

 1 Срп ске на род не пе сме у ита ли јан ској 
сре ди ни пред ста вље не су  и  пре во ди
ма: Al ber to For tis, ViaggioinDalmazia 
(1774), Mar ko Bri er  (ni su љtampani), 
Ni ko la Jakљić, Carmislavi tradotti in
versi italiani (1829), Ni ko la To ma zeo, 
Cantipopolaritoscani,corsi,

illirici,greci (1842), Fer di nan do Pe le
gri ni, SaggiodiunaversionediCanti
popolarislavi(1846), Fran ce sco Ka ra fa, 
CantidelpopoloDalmata (1849), Ivan 
de Ru ber tis, PoesieSerbediMedoPucić
(1869), Ja kov Kju di na, Cantidelpopolo
slavo,tradotiinversiitalianiconillu‑
stracionisullaletteraturaesuicostumi
slavi, (1878), Pe tar Kasandrić, Canti
popolari epici serbi,Versionemetrica 
(1884), Mar ko An to nio Ka ni ni, Illibro
dellamore (1885), Dj. Za bra ri ni, Saggio
ditraduzionidalserboconintroduzione  
(1887), Jo van Nikolić, Canti pololari
serbi (1894).
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По че так Гу бер на ти со ве пре пи
ске са срп ским ин те лек ту ал ци ма 
ве зу је се за вре ме ра да на књи зи 
Dizionario biografico degli scrittori
contemporanei. На пре по ру ку Л. 
Ле жеа Гу бер на тис је С. Но ва ко ви
ћу по ве рио пред ста вља ње срп ских 
пи са ца. На кон по ста вља ња Но ва
ко ви ћа за ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва, Гу бер на тис се осла њао на 
С. Бо шко ви ћа, В. Ђорђе ви ћа и дру ге 
са рад ни ке из Ср би је. По ми шље њу 
С. Ало еа не мо же се по у зда но утвр
ди ти аутор ство чла на ка, за ве ћи ну 
се прет по ста вља да су де ло С. Но
ва ко ви ћа, за тим са мих ауто ра као у 
слу ча ју С. Бо шко ви ћа.2   Тек сто ве 
о срп ским пи сци ма пре во ди ли су 

Јан ко Ве се ли но вић и Ха им Да ви чо, 
док је ко нач на ре дак ци ја  при па да ла  
Гу бер на ти су.

Гу бер на ти со ва остав шти на от
кри ва и че сту раз ме ну ми шље ња 
о про ме ни фи зи о но ми је ње го ве 
пе ри о дич не пу бли ка ци је Re vue in
ter na ti o na le у је дин стве ни међу на
род ни ча со пис ко ји би ујед но био 
и зва нич но гла си ло Срп ског уче ног 
дру штва, а у чи ји рад би би ле укљу
че не  Ма  ар ска и Ју го сла вен ска 
ака де ми ја из За гре ба. Тај пред лог 
ни је ре а ли зо ван због ад ми ни стра
тив них  те шко ћа и же ље да се са чу
ва че стр де се то го ди шња тра ди ци ја 
у на зи ву Срп ског уче ног дру штва. 
Овај ча со пис био је раз лог пре ки да 
са рад ње са Л. Ле же ом, са рад ни ком 
чи ји су при ло зи  у ру бри ци Новости
изсловенскихкњи жевности Гу бер
на ти со ве Ri vi sta Euro pea пру жа ли 
нај зна чај ни ји до при нос не го ва њу 
сла ви сти ке се дам де се тих го ди на  
XIX ве ка, а сам ча со пис по ди за ли 
на ви ши на уч ни ни во. Гу бер на тис 
је оче ки вао по др шку и са рад њу Л. 
Ле жеа у пре о бра же ном ча со пи су. 
Овог пу та та са рад ња је из о ста ла, 
чак је и пот пу но  пре ки ну та  на кон 
Гу бер на ти со вог од би ја ња да у но
вом ча со пи су об ја вљу је пре да ва ња 
Л. Ле жеа са па ри ске сла вистчке 
ка те дре.

Осим пре пи ске  ко ја ука зу је на 
успе шно оства ри ва ну на уч ну са
рад њу, по сто ји и она ко ја от кри ва 
не о  ства ре не пла но ве, на  при мер, о 
по  ста вља њу Гу бер на ти са за срп ског 
по сла ни ка у Фи рен ци.  

Гу бер на ти со ва лич на ини ци ја
ти ва, одр жа ва ње стал них ве за са 
са рад ни ци ма из сло вен ског све та, 
ка ко то ука зу је и Ало е ва књи га,  вид
но је ути ца ла на раз вој сла ви сти ке у 
Ита ли ји. Ње го ве за слу ге при зна те су 
у Ср би ји из бо ром за по ча сног чла на 
Срп ског уче ног дру штва. Гу бер на
ти со во де ло, су де ћи по при  ло же ној 

 2 Кон цеп ци ја књи ге ни је оба ве зи ва ла 
ауто ра да се по себ но ба ви са др жа јем  
Dizionario biografico degli scrittori
contemporanei. Љу ба зно шћу С. Ало
еа рас по ла же мо по да ци ма о ко јим се 
срп ским пи сци ма пи са ло у Гу бер на ти
со вим реч ни ци ма. У ита ли јан ском из
да њу Dizionariodegliscrittori  (1879) 
на ве де ни су Сто јан Бо шко вић, Ђу ро 
Да ни чић, Јо ван Дра га ше вић, Дра ган 
[Вла дан] Ђорђе вић, Љу бо мир Јо ва
но вић, Ми лан Ми ли че вић, Љу бо мир 
Не на до вић, Сто јан Но ва ко вић, Јо ван 
Ри стић, а у фран цу ском из да њу (Dic‑
tionnaire internationaldesescrivaines
d’aujourd’hui, Flo ren ce 18881891) 
Ма ти ја Бан, Јо ван Бо шко вић, Сто
јан Бо шко вић, [Јо ван] Дра га ше вић, 
[Вла дан] Ђорђе вић, Вла дан Јо ва но
вић, Јо ван Јо ва но вић Змај, Ђорђе 
Ма ле тић, Ми лан Ми ли ће вић, Сто јан 
Но ва ко вић, Јо ван Ри стић, Мар ко Цар, 
[Пан та] Срећ ко вић, 
Ма ња за сту пље ност Ср ба у Речнику, 
у од но су на дру ге Сло ве не, по ми
шље њу С.Ало еа је сте по сле ди ца нео
да зи ва ња на Гу бер на ти со ве по зи ве и 
ан ке тИсторијаГрчкеновогдоба.
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3 Поводом смри А. Губернатиса у Српском књижевниом гласнику објављен 
је некролог са критичким освртом на његово дело (М Ристић, Анђелоде
Губернатис, СКГ XXX/V, 1913, 399–400.

би бли о гра фи ји, ни код нас ни у 
Ита ли ји ни је до вољ но про у че но.3 
Сту ди ја С. Алое АнелодеГуберна‑
тиси словенски свет дра го цен је 
при лог бо љем по зна ва њу Гу бер на
ти со вих на уч них и ор га ни за тор ских 

на по ра у по кре та њу сла ви стич ких 
ис тра жи ва ња у Ита ли ји, а у исто 
вре ме и вре дан до при нос исто ри ји 
сла ви сти ке. 

ЈованкаЂорђевићЈованоâић




