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Predstavljanje dviju novih knjiga 
akademika Žarka Dadića

Predstavljanje knjiga Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim 
obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga II. – Renesansa, Knjiga III. – Rani novi 
vijek akademika Žarka Dadića u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti, Zagreb, Strossmayerov trg 14, 12. lipnja 2018. s početkom u 12 sati. 

Žarko Dadić, Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom 
na egzaktne znanosti), Knjiga II. – Renesansa (Zagreb: Izvori, 2016).

Žarko Dadić, Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom 
na egzaktne znanosti), Knjiga III. – Rani novi vijek (Zagreb: Izvori, 2017).

U dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 12. lipnja 2018. 
predstavljene su dvije knjige akademika Žarka Dadića Povijest znanosti i 
prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), Knjiga 
II. – Renesansa, Knjiga III. – Rani novi vijek.

Na početku je tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti 
akademik Andrej Dujella pozdravio sve prisutne i upoznao ih s biografijom i 
bogatom bibliografijom akademika Dadića.

O knjizi su zatim govorili Damir Mikuličić, Marijana Borić, Ivana Skuhala 
Karasman i Željko Dugac.

U ime nakladničke kuće »Izvori« govorio je Damir Mikuličić koji je pri-
sutne obavijestio o tome da je već u pripremi četvrta knjiga akademika Dadića 
u istom nizu. Ujedno je naglasio kako je akademik Dadić plodan autor predan 
znanstvenoistraživačkom radu. 

Marijana Borić istakla je kako se predstavljene knjige akademika Dadića 
nastavljaju na njegova prijašnja istraživanja, ali kako su u njih uključeni re-
zultati drugih značajnih istraživanja hrvatskih i stranih znanstvenika. Iako je u 
knjigama naglasak na povijesti matematike, fizike i astronomije, one su proši-
rene poviješću biologije, kemije, alkemije, medicine, tehnike, meteorologije, 
graditeljstva i dr. Na kraju je Marijana Borić zaključila da knjige predstavljaju 
obogaćenje postojećih spoznaja o razvoju znanosti i prirodne filozofije u nas u 
razdoblju renesanse i ranog novog vijeka. Iz knjiga se također može vidjeti kako 
autor smatra da se povijest znanosti ne može proučavati odvojeno od povijesti 
filozofije, posebno kada je riječ o povijesti prirodne filozofije. 
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Ivana Skuhala Karasman obrazložila je kako se za proučavanje renesansne 
filozofije zahtijevaju četiri kompetencije:

1. poznavanje latinskog jezika, jer hrvatski renesansni filozofi pisali su 
uglavnom na latinskom jeziku;

2. poznavanje antičke filozofije;
3. poznavanje kulturne i socijalne klime razdoblja koje se istražuje;
4. poznavanje srednjovjekovne filozofije na koju se renesansna filozofija 

nastavlja i koju neki filozofi kritiziraju, poput npr. Frane Petrića, a drugi 
razvijaju kao npr. Juraj Dubrovčanin.

Akademik Dadić u svojim je knjigama jasno apostrofirao da su u obrađenim 
razdobljima znanost i filozofija još uvijek usko povezane. 

Željko Dugac se u svom izlaganju fokusirao na povijest zdravstva i medi-
cine. U prvoj knjizi autor je obradio nekoliko gradskih liječnika, započevši s 
dubrovačkim liječnicima Donatom Muzijem, Marianom Santom i Amatusom 
Lusitanusom. Nadalje akademik Dadić je u knjigama obradio alkemiju u Hr-
vatskoj u 16. stoljeću i ijatrokemijsko djelo Ivana Brattija. Akademik Dadić 
iznosi jasne paradigmatske osnove onodobne medicine i hrvatske autore uklapa 
u europske koncepte znanosti. Akademik Žarko Dadić naglasio je kako je u 
svojim knjigama povezivao filozofiju i znanost te kako su filozofija i znanost 
nerazdvojne. Osim filozofije i znanosti on je u svoje knjige inkorporirao me-
dicinu i tehniku. 

Na kraju je autor obavijestio prisutne kako radi na knjizi koja će obuhvaćati 
razdoblje do hrvatskog narodnog preporoda.

Predstavljene knjige, osim navedenih tema, ujedno donose neke manje 
poznate činjenice, kao npr. o hrvatskom osvajaču Amerike Vinku Paletinu i o 
kozmografiji Luje Gjuraševića. Da bi se mogle napisati ovakve knjige, potreban 
je dugotrajan i dosljedan angažman te izvanredno poznavanje filozofije, ali i 
onoga što danas zovemo znanošću, što je pošlo za rukom akademiku Dadiću. 
Knjige će naći svoje mjesto kod svih koje zanima povijest filozofije i povijest 
znanosti. 

Ivana Skuhala Karasman


