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Edinstven fenomen Dubrovniške republike

Starodavni Dubrovnik spada med tiste kraje na svetu, ki jim 
ni mogoče najti ustrezne primerjave ne po zgodovinskem 
razvoju ne po arhitekturnem videzu. Dr. Ignacij Voje nas kot 
vrhunski poznavalec tega področja popelje na sedem obhodov 
po Dubrovniku in nam strnjeno predstavi zgodovinske in 
naravne bisere tega edinstvenega mesta.

Na območju, kjer je nastal Dubrovnik, sta si narava in 
zgodovina podali roke. Ustvarili sta pogoje, da je na zahodni 
obali Jadranskega morja zraslo to edinstveno mesto.

Ko se sprehajamo po Dubrovniku, uživamo v njegovi 
skladni arhitekturni lepoti, v njegovih ozkih ulicah, 
impozantnem obzidju. Poleg vsega omenjenega pa nas 
prevzame tudi edinstveni pojav Dubrovnika v zgodovini. 
Gre za dosežke Dubrovčanov na mnogih področjih človeške 
dejavnosti: bili so uspešni pomorščaki, iznajdljivi trgovci 
in priznani diplomati. Dubrovniška republika je več kot 
450 let (1358–1808) obstajala kot mala, samostojna in zelo 
pomembna ter priznana pomorsko-trgovska država. Prav 
zato je v evropski zgodovini edinstven fenomen in je bil leta 
1979 vpisan tudi na seznam Unescove svetovne dediščine.

Sedmim obhodom po Dubrovniku so v knjigi dodani še 
zapisi o drugih znamenitostih, vrednih ogleda, o nastanku 
mesta in njegovem urbanističnem razvoju, o državnih 
simbolih ter napotila za dodatno branje avtorjevih zapisov 
o Dubrovniku. 
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O avtorju 

Upokojen zaslužni profesor dr. Ignacij Voje (28. 2. 1926) je bil profesor za zgodovino 
jugovzhodne Evrope od 6. do 18. stoletja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri svojem 
delu je povezoval slovensko zgodovino in slovenske probleme s problematiko bosenske, 
dubrovniške in turške zgodovine. Med drugim je bil v letih 1976-1980 predsednik 
Zgodovinskega društva za Slovenijo, 1980-1982 podpredsednik Zveze zgodovinskih 
društev Slovenije, ki ga je imenovala za častnega člana, vodilni predstavnik tudi 
na jugoslovanskem nivoju, v letih 1980-1982 in 1987-1991 pa predstojnik Oddelka 
za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Upokojil se je leta 1993. 

Poleg velikega števila razprav je napisal tudi monografije Nemirni Balkan. Zgodovinski pregled od 6. do 
18. stoletja (1996), Slovenica Balcanica. Zgodovinske študije (2005), Slovenci pod pritiskom turškega nasilja 
(1996). Kot eden najpomembnejših raziskovalcev in poznavalcev gospodarske zgodovine Dubrovniške 
republike je o njej objavil več razprav ter monografijo Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki (Celjska 
Mohorjeva družba, 2011) in knjigo Od Osmanov do Celjanov (Celjska Mohorjeva družba, 2014). Za svoje 
znanstveno in pedagoško delo je prejel najvišja slovenska priznanja, med drugim Zoisovo nagrado za 
življenjsko delo (2008) ter medaljo za zasluge Republike Slovenije (2016), leta 2012 pa je postal tudi dopisni 
član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti.
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