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с њом је имао дво је де це, Ду ша на и Јел ку. О њи-
хо вом при сном од но су све до чи и по да так да ће 
му Ја гић оста ви ти „на ама нет“ да до вр ши пре вод 
ње го ве ауто би о гра фи је с не мач ког.5 Ка да је 1919. 
на кон сло ма Аустро у гар ске из гу био ме сто, Ре ше-
тар се пре се лио у За греб, где је на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту пре да вао до 1928, ка да се пен зи о ни сао 
и пре се лио у Фи рен цу. Умро је у 1942, а са хра њен 
у род ном Ду бров ни ку тек 1965. го ди не. 

Ре ше тар је био ино стра ни члан Ру ске ака де-
ми је на у ка у Пе тро гра ду од 1902, Че шког уче ног 
дру штва од 1911, Ака де ми је на у ка у Пра гу и 
Уче ног дру штва Шев чен ко у Ла во ву од 1920, Сло-
вен ског ин сти ту та у Лон до ну од 1923. За чла на 
до пи сни ка Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и 
умјет но сти иза бран је 1896, а за ре дов ног 1924. го-
ди не. У за кључ ку свог пред ло га (од јед не стра не, 
ко ли ко је та да би ло до вољ но) да се Ре ше тар иза-
бе ре за ре дов ног чла на То мо Ма ре тић је на пи-
сао: „Овим и дру гим сво јим рад ња ма осво јио је г. 
Ре ше тар ча сно и углед но мје сто ме ђу хр ват ским 
и срп ским фи ло ло зи ма“.6 За чла на (до пи сни ка) 
Срп ске кра љев ске ака де ми је иза бран је 1897, а 
пра ви члан по ста је 1940. го ди не. На че стит ке ду-
бро вач ке Ма ти це срп ске по во дом ово га из бо ра, 
он из да ле ке Фи рен це ша ље за хва лу, об ја вље ну 

У пле ја ди срп ских и ју го сло вен ских фи ло-
ло га XIX и XX ве ка по ча сно ме сто за у зи ма Ду-
бров ча нин Ми лан Ре ше тар (1. фе бру ар 1860 – 14. 
ја ну ар 1942). Од ро да је ко на ва о ских Ре ше та ро-
ви ћа из Чи ли па, ко ји од вре ме на ње го вог пра де де 
Бо жа ме ња ју пре зи ме у Ре ше тар. Де да Пе ро се 
на ста њу је у Ду бров ни ку, где сво ја два си на да је 
на шко ло ва ње, ста ри јег Бо жа за све ште ни ка и 
мла ђег Па ва, оца Ми ла на Ре ше та ра, за прав ни ка. 
Па во, окру жни по ве ре ник и двор ски са вет ник, 
био је пр ви пу ча нин ко ји је жи вео у ду бро вач ком 
кне же вом дво ру, а с Ре шта ро ви ма двор је „по на-
род њен“ про сла вом Бад њег да на, ка да је отац 
по си пао пше ни цом и ви ном бад њак и ло жио га.1

Ми лан Ре ше тар је мла дост про вео у Ду бров-
ни ку, где је за вр шио основ ну шко лу и гим на зи ју. 
Про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и кла сич них 
је зи ка био му је Пе ро Буд ма ни, вр сни фи ло лог и 
ву ко вац, ко је га је из у зет но по што вао, а у ње го вом 
не кро ло гу ће на пи са ти: „по на ше му ми шље њу 
„го спар Пе ро“ [...] знао је све те је био наш жи-
ви Kon ver sa ti ons-Le xi con, од ко је га смо ми цр пли 
ве ли ку ко рист, и то не са мо за на ше оп ће обра-
зо ва ње, не го и за наш ка рак тер“.2 Од 1877. го ди не 
Ре ше тар је сту ди рао сло вен ску и кла сич ну фи-
ло ло ги ју у Бе чу код Фран ца Ми кло ши ча. Го ди ну 
да на ка сни је сту ди је на ста вља у Гра цу, а про фе-
со ри су му би ли Ге орг Крек, Гу став Ме јер и Ху го 
Шу хард. Док то ри рао је 1889. го ди не рас пра вом 
Die Čakavština und deren einstige und jetzige 
Grenzen (Ча кав шти на и ње не не ка да шње и 
да на шње гра ни це).3 Ха би ли ти рао је за до цен та 
сло вен ске фи ло ло ги је у Бе чу 1895. ра дом Die ra
gusanischen Urkunden des XIII. bis XV. Jahrhun
derts (Ду бро вач ке ис пра ве од XIII. до XV. ве ка).4 

Од 1880. го ди не жи вео је у Тр сту, где је оби-
та вао и ње гов брат Пе ро. Ра дио је по том као 
сред њо школ ски про фе сор у Ко пру (1882), За дру 
(1883) и Спли ту (1884–1891). На по зив Ва тро-
сла ва Ја ги ћа пре се лио се 1891. у Беч и по стао 
уред ник хр ват ског из да ња „Ли ста др жав них за-
ко на“, да би 1904. го ди не био име но ван за ван ред-
ног про фе со ра на сла ви стич кој ка те дри Беч ког 
уни вер зи те та, те 1908, на кон Ја ги ће вог пен зи-
о ни са ња, на сле дио ње го ву ка те дру. За ве ли ког 
сла ви сту ве зи ва ла су га не са мо на уч на ин те ре-
со ва ња већ и по ро дич ни од но си, бу ду ћи да се у 
Бе чу 1892. оже нио ње го вом ћер ком Стан ком и 
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1 По да ци о Ре ше та ро вој по ро ди ци да ти су пре ма: Dr. Mir-
ko Deanović, Mi lan Rešetar, 1. II. 1860. – 13. I. 1842, Lje to pis 
JAZU 54 (1949), 336–361. Осим Де а но ви ће вог тек ста, као 
нај пот пу ни јег, за Ре ше та ров жи во то пис ко ри шће ни су и из-
во ри на ве де ни у: Љу бо мир Ни кић, Гор да на Жу јо вић, Гор да на 
Ра дој чић-Ко стић, Гра ђа за би о граф ски реч ник чла но ва Дру
штва срп ске сло ве сно сти, Срп ског уче ног дру штва, Срп ске 
кра љев ске ака де ми је 1841–1947, Бе о град, САНУ, 2007, 282.

2 Mi lan Rešetar, Pe ro Bud ma ni, Lje to pis JAZU 39, za go di nu 
1924. i 1925. (1926), 97.

3 M[ilan] Rešetar, Die Čakavština und deren einstige und 
jetzige Grenzen, Archiv für slavische Philologie XIII (1891), 
93–109, 161–199, 361–388.

4 М[ilan] Rešetar. Die ragusanischen Urkunden des XIII. 
bis XV. Jahrhunderts, Archiv für slavische Philologie XVI (1894), 
321–368; Die ragusanischen Urkunden des XIII. bis XV. Jahrhun
derts (Schluss), Archiv für slavische Philologie XVII (1895), 1–47.

5 Спо ме ни мо је га жи во та, на пи сао Ва тро слав Ја гић, 
I део (1838–1880), По себ на из да ња СКА, књи га LXXV, Бе о-
град 1930; II део (1880–1923), По себ на из да ња СКА, књи га 
CIV, Бе о град 1934. Ре ше тар у Пред го во ру пи ше да ово ни је 
на про сто пре вод не мач ког тек ста, већ да је текст ши ри, те да 
он Спо ме не из но си „без нај ма ње про ме не ни у ства ри ни у 
је зи ку”, на по ми њу ћи „да их је сам Ја гић и ова ко пи сао ћи рил-
ским сло ви ма а екав ским из го во ром”.

6 Т[omo] Maretić, Dr. Mi lan Rešetar, Lje to pis JAZU 39, za 
go di nu 1924. i 1925. (1926), 48.
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они ма што не раз два ја ју је дан на род због ње-
го ва д в а  и м е  н а“. У овом ду ху об ја вио је у 
За гре бу 1916. го ди не два из да ња срп ске/хр ват ске 
гра ма ти ке: Ele men tar-Gram ma tik der ser bischen 
(kro a tischen) Sprac he (Основ на гра ма ти ка срп-
ског (хр ват ског) је зи ка) и Ele men tarGram ma tik 
der kro a tischen (ser bischen) Sprac he (Основ на 
гра ма ти ка хр ват ског (срп ског) је зи ка), за ко ју ће 
Ан дре Ва јан на пи са ти да је, као и ње го во де се то 
из да ње Гор ског ви јен ца, мо дел на уч не књи ге.13 
Уче ство вао је и у та да ак ту ел ним рас пра ва ма 
око ујед на ча ва ња екав ског/је кав ског из го во ра и 
пи сма књи жев ног срп ско хр ват ског је зи ка.14 Об-
ја вљи вао је сво ја зна чај на де ла и у Бе о гра ду и у 
За гре бу, пи сао и ћи ри ли цом и ла ти ни цом. За ми-
сли о је зич ком је дин ству два на ро да оста је ве ран 
до кра ја, но у сво јој ака дем ској бе се ди при ли ком 
из бо ра за ре дов ног чла на Срп ске кра љев ске ака-
де ми је ипак на по ми ње: „ја за то не ћу ни ка ко ре ћи 
да се у Ду бров ни ку ни је го во ри ло хр ват ски не го 
срп ски, али ко му су Ср би и Хр ва ти два на ро да, 
тај ће мо ра ти при зна ти да је Ду бров ник по је зи ку 
био уви јек срп ски“.15 Ре ше та ра је од ли ко ва ла и 

у ли сту „Ду бров ник“ од 9. мар та исте го ди не и у 
бео град ској „По ли ти ци“ од на ред ног дана (ека ви-
цом): „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, ко ји из у ми ре мо“.7

Мно го стру ке су и до бро зна не за слу ге овог 
зна ме ни тог фи ло ло га рет ко ра зно вр сних и ши-
ро ких ин те ре со ва ња, „окор је лог Ву ков ца“, ка ко 
се бе на зи ва у пот пи су пи сма Ти хо ми ру Осто-
ји ћу од 9. апри ла 1916.8 Бу ду ћи да при ло зи у 
овој спо ме ни ци те мељ но об ра ђу ју основ на по ља 
Ре ше та ро вог де ла ња, при ло жи ће мо тек ски цу 
ње го вог пло до но сног на уч ног ра да. 

Све стра ни еру ди та, Ре ше тар је пи сао на 
че ти ри је зи ка. Глав не обла сти ње го вих фи ло-
ло шких ис тра жи ва ња би ле су је зик и исто ри ја 
књи жев но сти, по гла ви то ду бро вач ке. Је зик је 
ис тра жи вао у син хро ној и ди ја хро ној пер спек-
ти ви, a по себ но је био по све ћен ди ја лек то ло ги ји 
и ак цен то ло ги ји. Сви ови ње го ви ра до ви уте ме-
ље ни су на те рен ским ис пи ти ва њи ма, ко ји ма се 
по чео ба ви ти по до ла ску у Беч, ка да је за Бал-
кан ску ко ми си ју Беч ке ака де ми је на у ка ис тра-
жи вао ди ја лек те на те ре ну Хр ват ске, Бо сне, Цр не 
Го ре, те го вор сло вен ских што кав ско-икав ских 
ко ло ни ја у ју жној Ита ли ји, чи ме је до при нео не 
са мо осве тља ва њу про ме на до ко јих до ла зи у 
си ту а ци ји је зич ких кон та ка та већ и раз у ме ва њу 
ва жно сти исе ље нич ких го во ра за исто ри ју је зи ка. 
По у зда ност са ку пље не гра ђе обез бе ђе на је ко ри-
шће њем фо но гра фа за сни ма ње звуч них за пи са.9 
Лек сич ка гра ђа ко ју је са ку пио то ком сво јих ди-
ја лек то ло шких ис тра жи ва ња укљу че на је по том 
у Рјеч ник ЈАЗУ (по чев од сло ва М).10 

У Ре ше та ро вим ис тра жи ва њи ма, и ди ја лек-
то ло шким и исто риј ско је зич ким, ва жно ме сто 
за у зи ма ло је пи та ње од но са што кав шти не и ча-
кав шти не. Од мла до сти је де лио Ми кло ши че ве 
иде је о је зич ком раз гра ни че њу Ср ба (што ка ва ца) 
и Хр ва та (ча ка ва ца). Под Ја ги ће вим ути ца јем он 
је овај став до не кле мо ди фи ко вао, те му 26. но-
вем бра 1890. пи ше: „ ј е  д а н  смо на род под д в а 
име на – па не ка сва ко при др жи име што је у ку ћи 
сво јој слу шао ... Али што се спе ци јал но ме не ти че 
ја оста јем при срп ско му име ну, јер ка ко што и 
Ви ка же те, Ду бров ча ни су сво јим јав ни јем и при-
ват ни јем жи во том уви јек бли жи би ли »Ср би ма« 
не го ли »Хр ва ти ма«“.11 Слич но на ла зи мо не што 
ка сни је у члан ку „Mea cul pa“,12 где на во ди да је 
„од се па ра ти сте по стао уни та рац“, те „пре шао 

7 Za hva la Go spa ra dr. Mi la na Rešetara, „Du brov nik“, go-
di na XXVII, broj 10, 9. mart 1940, 4; Г. др. Милан Решетар 
захваљује на честитци Матице српске у Дубровнику, 
„Политика“, година XXXVII, број 11413 (10. март 1940), 10; 
такође в. Срби католици из Дубровника и околине, Архив 
САНУ број 11235. Курзивни текст је у оригиналу.

8 Збир ка Пи сма Ма ти це срп ске, сигн. 11354.
9 Gerda Lechleitner, Milan von Rešetar unterwegsmit dem 

Archivphonographen – über »die praktische Verwendbarkeit 
des Phonographen für linguistische Zwecke«. Zbor nik o Mi la-
nu Rešetaru, književnom kritičaru i fi lo lo gu, Zbor nik ra do va s 
Međunarodnog znan stve nog sku pa, Beč 25. ruj na 2004 – Du brov-
nik, 1. – 2. li sto pa da 2004, Za greb, Hr vat ski stu di ji Sveučilišta u 
Za gre bu, 2005, 169–176.

10 Dr. Mir ko Deanović, нав. де ло, 346.
11 Ma ria Ri ta Le to, Rešetarova pi sma Va tro sla vu Jagiću 

u Zagrebačkoj na ci o nal noj i sveučilišnoj knjižnici, Zbor nik o 
Mi la nu Rešetaru, književnom kritičaru i fi lo lo gu, Zbor nik ra do va 
s Međunarodnog znan stve nog sku pa, Beč 25. ruj na 2004 – Du-
brov nik, 1. – 2. li sto pa da 2004, Za greb, Hr vat ski stu di ji Sveučili šta 
u Za gre bu, 2005, 383.

12 Prof. Dr. M[i lan] Rešetar, Mea cul pa, Zo ra/Зо ра III/2 
(април 1912), 49–52.

13 An dré Va il lant, Nécro lo gie, Re vue des étu des sla ves 
24/1–4 (1948), 306.

14 Ан ке та о ју жном или ис точ ном на реч ју у срп ско
хр ват ској књи жев но сти: XXVIII, М[и лан] Ре ше тар, Срп ски 
књи жев ни гла сник 32/6 (16. март 1914), 439–442.

15 Ака дем ска бе се да Ми ла на Ре ше та ра, Ар хив САНУ 
14456. Бу ду ћи да Ре ше тар ни је мо гао до ћи у Бе о град, ње го ву 
бе се ду про чи тао је Алек сан дар Бе лић и у не знат но из ме-
ње ном ви ду овај део je пре нет у Го ди шња ку СКА L за 1940 
(1941), 189. У на вод но ин те грал ном тек сту бе се де об ја вље ном 
по сле Дру гог свет ског ра та овај за вр шни део је из о ста вљен 
(Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, Глас СКА 
CCI, Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка, но ва се ри ја 1 (1951), 1–47). 
Са др жин ски та чан али у де та љи ма из ме њен текст об ја вио је 
М. Де а но вић (Dr. Mir ko Deanović, нав. де ло, 344), ци ти ра ју ћи 
сплит ски На род ни лист од 13. мар та 1941. Из да ње вер но 
из вор ни ку угле да ло је све тло да на тек за хва љу ју ћи ака де-
ми ку Ми ро сла ву Пан ти ћу (Ми ро слав Пан тић, При ступ на 
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де таљ но о њи хо вим пи са ри ма, па ле о граф ским, 
пра во пи сним и је зич ким, пре све га фо нет ским 
и фо но ло шким осо би на ма.20 Тре ба из дво ји ти и 
ње го во у нас ма ло по зна то „пре гле да но“, ка ко на 
на слов ној стра ни сто ји, из да ње Да ни чи ће вог и 
Ву ко вог пре во да Би бли је, об ја вље но 1895. го ди не 
у Бу дим пе шти. Он је у овом „по ка то ли че ном“ из-
да њу „са мо би бли ска име на и ли тур гич ке ре чи 
про ме нио она ко ка ко су у оби ча ју код ка то ли ка“.21 

на уч на и људ ска че сти тост, ме ра и урав но те же-
ност, „од ли ка пра вог Ду бров ча ни на. И у ри јет ким 
је јав ним по ле ми ка ма са чу вао мје ру и фор му, био 
је уви јек го спар“.16 И у то ме је био пра ви на след-
ник сво га учи те ља Буд ма ни ја.

Фи ло ло шка де лат ност Ре ше та ро ва об у хва-
та ла је ве ли ким де лом и из да ва ње тек сто ва, 
књи жев ног опу са ста рих ду бро вач ких пи са ца, 
Ње го ше вих де ла, ме ђу ко ји ма Гор ског ви јен ца 
чак де сет пу та, те збор ни ка, лек ци о на ра и мо-
ли тве ни ка, а за кри тич ким из да њи ма сле ди ле 
су и на њи ма уте ме ље не исто риј ско је зич ке и(ли) 
књи жев не рас пра ве. У ен ци кло пе диј ском члан ку 
о Ре ше та ру Алек сан дар Бе лић је ис та као: „ње-
го ва ве ли ка де ла, а та ко исто ње го ва из да ња 
ста рих тек сто ва и ста рих пи са ца, од ли ку ју се 
из ван ред ном те ме љи то шћу“.17 Из да вао је и ту-
ма чио и „сит ни ју гра ђу“, да по ме не мо тек ма-
ли срп ско хр ват ски гло сар у јед ном ла тин ском 
збор ни ку из XV ве ка,18 или сло вен ско-грч ки ћи-
ри лич ки нат пис из око ли не Мо ста ра.19 По себ ну 
па жњу по све тио је ста ро ду бро вач ким срп ским 
из во ри ма („die altragusanischen serbischen Ur-
kunden“), тј. по ве ља ма и пи сми ма од XIII до XV 
ве ка, на ско ро сто ти ну стра на, освр ћу ћи се кри-
тич ки на прет ход на њи хо ва из да ња, те пи шу ћи 

Милан Решетар у друштву великих слависта – Ватрослава Јагића, Франтишека Пастрнека (седе), 
Љубомира Стојановића и Михаила Несторовича Сперанског (стоје), деведесете године XIX века (према: 

М. Н. Сперанский, Из истории русскославянских литературных связи, Москва 1960)

ака дем ска бе се да Ми ла на Ре ше та ра о нај ста ри јем ду
бро вач ком го во ру и њен (нео бја вље ни) за вр ше так, Жи вот 
и де ло ака де ми ка Па вла Иви ћа, Збор ник ра до ва са тре ћег 
ме ђу на род ног на уч ног ску па „Жи вот и де ло Ака де ми ка Па-
вла Иви ћа“, Су бо ти ца – Но ви Сад – Бе о град 2004, 32. У овој 
спо ме ни ци до но си мо сним ке Ре ше та ро вог ру ко пи са.

16 Dr. Mir ko Deanović, нав. де ло, 351–352.
17 А[лек сан дар] Бе лић, Ми лан Ре ше тар, Ст. Ста но је вић, 

На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват ско-сло ве нач ка III, За-
греб, Би бли о граф ски за вод, 1928, 762.

18 М[ilan] Rešetar, Ein Serbokroatisches Wörterverzeich
niss aus der Mitte des XV. Jahrhunderts, Archiv für slavische 
Philologie XXVI (1904), 358–366.

19 М[ilan] Rešetar, Eine altbosnische slavischegriechische 
Inschrift. Archiv für slavische Philologie XXVII (1905), 258–264.

20 В. на по ме ну 4.
21 Ре ше та ро ва до пу на Гру ји ће вог члан ка Би бли ско дру

штво, Ст. Ста но је вић, На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват-
ско-сло ве нач ка, I, За греб, Би бли о граф ски за вод, 1926, 188. 
У свом ра ду о пре во ди ма Би бли је, Ва тро слав Ја гић да је при-
ме ре на ве де них за ме на: Абел ум. Авељ, Изра ел ум. Изра иљ, 
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Био је на да све по све ће ни исто ри чар сво га 
род но га гра да и ње го ве кул ту ре, пи сао је о срп ској 
ду бро вач кој кан це ла ри ји, уну тра шњем уре ђе њу 
Ду бров ни ка, ду бро вач кој вла сте ли, нов ци ма, пе-
ча ту, за ста ви и гр бу, те ме да ља ма ду бро вач ке 
ре пу бли ке, ду бро вач ким там ни ца ма и ка зне ном 
си сте му, ве ли кој „тре шњи“ итд. Све то је, кад год 
је би ло при ли ке, у же љи да у пот пу но сти до ча ра 
не ка да шњи жи вот Гра да, илу стро вао при год ним 

Ови ме је Ре ше тар до вр шио по сао при ре ђи ва ња 
срп ског пре во да Би бли је за ка то ли ке, чи ја је иде ја 
у Бри тан ском и ино стра ном би блиј ском дру штву 
по ни кла на Ко пи та ров пред лог22 и де ли мич но је 
би ла оства ре на ла ти нич ким из да њем Да ни чи-
ће вог и Ву ко вог пре во да 1868. го ди не.23 Пи сао 
је и члан ке о пре во ду Но вог за ве та, те кри тич ки 
о Да ни чи ће вим ис прав ка ма и из ме на ма Ву ко-
вог из вор ног тек ста, за кљу чив ши да „ако хо ће мо 
да има мо не про ми је ње ни и не по ква ре ни Ву ков 
при је вод, не сми је мо узи ма ти ни јед но од Да ни-
чи ће ви јех из да ња, већ са мо Ву ко во од г. 1857“.24

Ни су му би ле стра не ни па ле о сла ви стич ке 
те ме, уоста лом, у Бе чу је пре да вао и ста ро сло-
вен ски је зик. Ре цен зи рао је Вон дра ко ву ста ро сло-
вен ску гра ма ти ку, пи сао о гла го љи ци, Ме то ди је-
вом пре во ду Би бли је,25 те о из го ва ра њу пе са ма у 
сло вен ској слу жби бо жи јој. Оста вио је за со бом и 
по не ки ус пут ни ети мо ло шки осврт, као онај где 
на зив оби ча ја „Ту ри ца“ до во ди у ве зу са пра сло-
вен ским на зи вом ди вље га би ка.26 Уза сва сво ја 
број на за ни ма ња, Ре ше тар ни је ште део ни вре-
ме на ни тру да да број ним при ка зи ма пред ста ви 
књи ге из раз ли чи тих обла сти, ак цен то ло ги је, ди-
ја лек то ло ги је, исто ри је је зи ка и књи жев но сти, 
исто ри је, али и пра во пи се и гра ма ти ке. 

Насловна страна зборника у част 70. годишњице 
живота Милана Решетара који су му посветили 
при јатељи и ученици (Dubrovnik, knjiga II, 1931)

Ели за бе та ум. Је ли са ве та, криж ум. крст, све ће ник ум. 
све ште ник, Крст ум. Хри стос итд. (V. Jagić, Die serbokroati
schen Übersetzungen der Bibel in Ganzen oder einzelner Teile 
derselben, Archiv für slavische Philologie XXXIV (1913), 531).

22 Ко пи тар је пред ла гао Би блиј ском дру штву пре вод на: 
а) срп ски ћи ри ли цом, за пра во слав не, б) срп ски ла ти ни цом за 
ка то ли ке и в) хр ват ски. В. Pe ter Kuzmič, VukDaničićevo Sve to 
pi smo i bi blij ska društva, Za greb, Kršćanska sadašnjost, 1983, 56.

23 Sve to pi smo Sta ro ga i No vo ga za vje ta / pre veo Sta ri za
vjet Gj. Daničić, No vi za vjet pre veo Vuk Stef. Karadžić, U Pešti, 
Bri tan sko i ino stra no bi blij sko društvo, 1868.

24 М[и лан] Ре ше тар, Ка ко је Да ни чић из да вао и ис пра
вљао Ву ков при је вод Но во га За вје та, Да ни чи ћев збор ник, 
Бе о град – Љу бља на, СКА, 1925, 226.

25 В. де таљ ни је у: Ma teo Žagar, Rešetarove paleoslavističke 
te me: s mar gi na, Zbor nik o Mi la nu Rešetaru, književnom kritičaru 
i fi lo lo gu, Zbor nik ra do va s Međunarodnog znan stve nog sku pa, 
Beč 25. ruj na 2004 – Du brov nik, 1. – 2. li sto pa da 2004, Za greb, 
Hr vat ski stu di ji Sveučilišta u Za gre bu, 2005, 295–304.

26 Mi lan Rešetar, Dubrovačka ‘Tu ri ca’, Zbor nik za na rod ni 
život i običaje Južnih Sla ve na 29/2 (1934), 80.

Каталог Решетарове библиотеке у Словенској 
библиотеци у Прагу (Oton Berkopec, Rešetarova 
knihovna ragusian. Výběrový soupis vzácných 

knih a rukopisu,̊ Praha 1967)
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сли ка ма. Та ко, ре ци мо, у ра ду о ста ром ду бро-
вач ком те а тру до но си ре про дук ци је по клад них 
ли ко ва Чо ро ја и Ту ри це, да те уз Апен ди ни је во 
де ло о ду бро вач ким ста ри на ма.27 За Ста но је ви-
ће ву На род ну ен ци кло пе ди ју срп скохр ват ско
сло ве нач ку при ло жио је низ од ред ни ца о зна-
ме ни тим Ду бров ча ни ма (Бу ни ћи ма, Гра ди ћи ма, 
Гун ду ли ћи ма, Др жи ћи ма, Ђур ђе ви ћи ма и др.). 

Ре ше тар је био и рев но сни ар хи ви ста и би-
бли о фил. Имао је вред ну ну ми зма тич ку збир ку, 
ко ју је на сле дио од оца Па ва, а по том ју је не-
пре ста но до пу ња вао. У пи сму Лу ју Ву јо ви ћу од 
14. ја ну а ра 1921. пи шу ћи о сво јој збир ци ве ли: 
„од по кој ног ми је оца оста ло са мо 950 ко ма да 
а са да их у њој има 3603“.28 Са би рао је књи ге и 
ру ко пи се, а ње го ва бо га та Bi bli ot he ca Rha cu si na, 
ко ју је, при ти снут еко ном ским не да ћа ма, про дао 
Че хо сло вач кој, са др жи ве ли ки број штам па них 
књи га, ру ко пи са и пу бли ка ци ја о Ду бров ни ку до 
два де се тих го ди на про шло га сто ле ћа.29 Ба вио се 
и му зич ком ар хи ви сти ком. Го ди не 1887. са ста вио 
је пр ви по пис ком по зи ци ја Ју ли ја Ба ја мон ти ја, 
об ја вљен тек 1912.30

Дру го вао је и до пи си вао се с мно гим углед-
ним лич но сти ма. Са мо у Ре ше та ро вој лич ној 
ко ре спон ден ци ји, ко ју је ње го ва су пру га по-
кло ни ла Ју го сла вен ској ака де ми ји зна но сти и 
умјет но сти, чу ва се пре ко хи ља ду пи са ма,31 а у 
мно гим ар хи ви ма и би бли о те ка ма по хра ње на 
је ње го ва пре пи ска са Ста но јем Ста но је ви ћем, 
Љу бо ми ром Сто ја но ви ћем, Вла ди ми ром Ћо-
ро ви ћем, Ти хо ми ром Осто ји ћем, Љу бо ми ром 
Ко ва че ви ћем, Вал та за ром Бо ги ши ћем, Ва тро-
сла вом Ја ги ћем, Фран цом Ми кло ши чем, Ан дре 
Ма зо ном, Фра њом Рач ким, Ан ту ном Фа бри сом 
и дру ги ма.32 Ужи вао је по што ва ње ко ле га, са-
рад ни ка и сту де на та. У збор ни ку ко ји су Ре ше-
та ру у част 1931. го ди не при ре ди ли „при ја те љи 
и уче ни ци“ ме ђу вр хун ским ауто ри ма, фи ло-
ло зи ма, исто ри ча ри ма, исто ри ча ри ма кул ту ре 
и књи жев но сти би ли су и Алек сан дар Бе лић, 
Ан дре Ва јан, Стје пан Ив шић, Пе тар Ко лен дић, 
Ни ко ла Ра дој чић, Пе тар Скок, Алек сан дар Со-
ло вјев, Гре гор Чре мо шник.33

Ми лан Ре ше тар оста вио је за со бом не из-
бри сив траг у исто ри ји срп ске, хр ват ске и уоп-
ште сло вен ске фи ло ло ги је. Ра до зна лог ду ха, 
не у мор но је ра дио на мно гим по љи ма до кра ја 
жи во та. Остао je упам ћен не са мо по на уч ном 
на сле ђу ко је је за њим оста ло већ и по то ме што 
је био, ка ко је на пи сао Ан дре Ва јан, уљу дан, 
ср да чан и пред у сре тљив и пре ма ко ле га ма и 
пре ма сту ден ти ма, а због при род не от ме но сти, 
ко јом је на ди ла зио сит не пре пир ке, био је во љен 
и ува жа ван.34

27 Dr. Mi lan Rešetar, Sta ri dubrovački te a tar, Na rod na sta-
ri na 2/2 (1922), 97–106.

28 Ma ria Ri ta Le to, Pi sma Mi la na Rešetara u Ar hi vu JAZU, 
Građa za po vi jest književnosti hr vat ske, knj. 33 (1991), Za greb, 
JAZU, 328. Ре ше та ро ва ну ми зма тич ка збир ка на ла зи се у 
На род ном му зе ју у Пра гу.

29 Би бли о те ку је от ку пи ло че хо сло вач ко Ми ни стар ство 
школ ства и на род не про све те. Део Сло вен ске би бли о те ке у 
На род ној би бли о те ци у Пра гу, где се чу ва као по себ на те-
мат ска збир ка – Ре ше та ро ва би бли о те ка, по ста ла је 1927. 
В. Oton Ber ko pec, Rešeta ro va kni hov na Ra gu sian. Výběrový 
so u pis vzácných knih a ru ko pi su, Pra ha, Státní kni hov na Česko-
slo ven ske so ci a li stic ké re pu bliky, 1967.

30 Sa nja Ma jer-Bo bet ko, Ulo ga Mi la na Reštara u hr vat skoj 
gla zbe noj hi sto ri o gra fi ji, Zbor nik o Mi la nu Rešetaru, književnom 
kritičaru i fi lo lo gu, Zbor nik ra do va s Međunarodnog znan stve nog 
sku pa, Beč 25. ruj na 2004 – Du brov nik, 1. – 2. li sto pa da 2004, 
Za greb, Hr vat ski stu di ji Sveučilišta u Za gre bu, 2005, 335.

31 Dr. Mir ko Deanović, нав. де ло, 351.
32 Део ове пре пи ске је об ја вљен: Ко ста Ду дић, Пи сма 

Ми ла на Ре ше та ра у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп
ске (I), Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку XIX/2 (1976), 
159–186; Пи сма Ми ла на Ре ше та ра у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске (II), Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку 
XX/1 (1977), 203–231; Бо јан Ђор ђе вић, Пи сма Ми ла на Ре
ше тара Љу бо ми ру Ко ва че ви ћу, При ло зи за књи жев ност, 
је зик, исто ри ју и фол клор 63–64 (2000), 94–100; Би ља на Ву-
че тић, Ср ђан Ру дић, Пи сма Ми ла на Ре ше та ра Вла ди ми
ру Ћо ро ви ћу (1919–1924), Ме шо ви та гра ђа – Mi scel la nea 
XXVIII (2007), 341–364; Со фи ја Бо жић, Ми лан Ре ше тар и 
Ста но је Ста но је вић: фраг мен ти из са рад ње на про јек
ту На род не ен ци кло пе ди је срп скохр ват скосло ве нач
ке, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 81 
(2015), 171–187; Ma ria Ri ta Le to, нав. де ло, 327–352; Ma ria 
Ri ta Le to, Rešetarova pi sma Va tro sla vu Jagiću u Zagrebačkoj 
na ci o nal noj i sveučilišnoj knjižnici, 361–398; Ve sna Čučić, Ko
re spon den ci ja Mi la na Rešetara u Znan stve noj knjižnici u Du
brov ni ku, Zbor nik o Mi la nu Rešetaru, književnom kritičaru i 
fi lo lo gu, Zbor nik ra do va s Međunarodnog znan stve nog sku pa, 
Beč 25. ruj na 2004 – Du brov nik, 1. – 2. li sto pa da 2004, Za greb, 
Hr vat ski stu di ji Sveučilišta u Za gre bu, 2005, 399–410. В. и М[и-
лан] Ре ше тар, Из пи са ма пок. Љуб. Сто ја но ви ћа, При ло зи 
за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 11 (1931), 45–53.

33 Zbor nik iz Dubrovačke prošlosti Mi la nu Rešetaru. O 70oj 
godišnjici života (Rešetarov zbor nik), Du brov nik, 1931.

34 An dré Va il lant, нав. де ло, 308.
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1891
10. И опет о „ча кав шти ни“ у оп ће а на по се 

о „ча кав шти ни“ у Ду бров ни ку / на пи сао Ми лан 
Ре ше тар // Но ва Зе та. 3 : 1 (1891) 2–7.

11. Ду бро вач ка „ча кав шти на“ : чла нак тре ћи / 
Ми лан Ре ше тар // Но ва Зе та. 3 : 4 (1891) 105–113.

По вод је текст „О је зи ку ста рог Ду бров ни ка“ 
у Cr ve noj Hr vat skoj I : 5, 6, 7 (М. Ку шар).

12. К ту ма че њу „Гор ско га ви јен ца“ / Ми лан 
Ре ше тар // Ја вор. 18 : 47 (24. но вем бра 1891) 
745–747.

Исто у: Глас Цр но гор ца : не дјељ ни лист за 
по ли ти ку и књи жев ност. 20 : 51 (1891)

13. О „Гор ском Ви јен цу“ вла ди ке П. Пе тро-
ви ћа Ње го ша / Ми лан Ре ше тар // Про свет ни гла-
сник. 12 : 11 (1891) 666–668.

По вод је оце на Ре ше та ро вог из да ња „Гор ског 
ви јен ца“ у Про свет ном гла сни ку 12 : 1–2 (1891) 
57–67 (Љ. Сто ја но вић).

14. Die Čakavština und deren einstige und jet-
zige Grenzen / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 13 (1891) 93–109, 161–199, 361–388.

15. Zur Aussprache und Schreibung des e ̌ im 
Serbo-kroatischen / M. Rešetar // Archiv für slavi-
sche Philologie. 13 (1891) 591–597.

1892
16. Гор ски ви је нац вла ди ке цр но гор ско га Пе-

тра Пе тро ви ћа Ње го ша / про ту ма чио га Ми лан 
Ре ше тар. – 11. др жав но изд. – Би о град : Др жав на 
штам па ри ја, 1892. – XXII, 166 стр. ; 23 cm

Са др жај Гор ско га ви јен ца, је зик, из да ња и 
при је во ди: стр. IX–XXII.

17. Ру ко пис „Гор ско га ви јен ца“ / Ми лан Ре-
ше тар // Стра жи ло во. 5 : 17 (26. април 1892) 
265–269.

Опис ру ко пи са Петра Петровића Ње го ша 
чуваног у Др жав ној (Цар ској) би бли о те ци у Бе чу.

1893
18. Dva izvještaja o ve li koj dubrovačkoj trešnji / 

priobćio M. Rešetar // Sta ri ne / Ju go sla ven ska aka-
de mi ja zna no sti i umjet no sti. 26 (1893) 27–32.

Текст два из ве шта ја из 1667. о разорном зе-
мљо тре су у Ду бров ни ку (6. апри ла 1667).

19. Zur Tekstkri tik von Palmotić’s Dra men / M. 
Rešetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 15 (1893) 
381–388.

1884
1. O iz vo ru grčkog je zi ka / M. Rešetar // Pro gram 

C. k. ve li ke gim na zi je u Splje tu za školsku go di nu 
1883/1884. Spljet : Br zo tisk An te Zan no nia, 1884. 
Str. 14–22.

2. O čitanju grčkih i la tin skih sti ho va / Rešetar // 
Pro gram C. k. ve li ke gim na zi je u Splje tu za školsku 
go di nu 1883/1884. Spljet : Br zo tisk An te Zan no nia, 
1884. Str. 41–46.

1887
3. Ime gra da Splje ta / M. R. // Pro gram C. k. ve li-

ke gim na zi je u Splje tu za školsku go di nu 1886/1887. 
Spljet : Br zo tisk An te Zan no nia, 1887. Str. 163–170.

1888
4. Zur Erklärung des Gor ski Vi je nac / Mi lan 

Rešetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 11 (1888) 
289–297.

По вод је пре вод „Гор ског ви јен ца“ на не мач ки 
језик од Ј. Кир стеа.

1889
5. Sr bi i Hr va ti : [1–11] / Mi lan Rešetar // Na rod 

(Split). 6 : 16 (1. ožujka 1889) – 6 : 27 (16. trav nja 
1889)

Sadrži: [1] 16 (1. ožujka 1889) 1 ; [2] 17 (8. ožuj-
ka 1889) 1–3 ; [3] 18 (12. ožujka 1889) 2 ; [4] 19 
(15. ožujka 1889) 2 ; [5] 20 (19. ožujka 1889) 1–2 ; 
[6] 21 (22. ožujka 1889) 2 ; [7] 22 (29. ožujka 1889) 
1–2 ; [8] 23 (2. trav nja 1889) 1–2 ; [9] 24 (5. trav nja 
1889) 2–3 ; [10] 25 (9. trav nja 1889) 2 ; [11] 27 (16. 
trav nja 1889) 2.

1890
6. Број Ср ба и Хр ва та и ет но граф ске при ли ке 

у њи хо вим зе мља ма / М. Р. // Но ва Зе та. 2 : 11 
(1890) 242–249.

7. Гор ски ви је нац / вла ди ке цр но гор ско га Пе-
тра Пе тро ви ћа Ње го ша ; увод и ко мен тар на пи сао 
Ми лан Ре ше тар. – За греб : Ди о нич ка ти ска ра, 
1890. – 248 стр. ; 20 cm

8. No vo iz da nje „Gor skog vi jen ca“ / [Mi lan Re-
šetar] // Ob zor. 31 : 212 (16. ruj na 1890) 4.

9. Ча кав шти на у Ду бров ни ку / Ми лан Ре ше-
тар // Но ва Зе та. 2 : 11 (1890) 401–413.

Кри ти ка студије „Ча кав ске осо би не у да на-
шњем ду бро вач ком ди ја лек ту“ (М. Ку шар).

ОДАБРАНИ РАДОВИ МИЛАНА РЕШЕТАРА



16

31. Alter steigender Accent im Serbischen / M. 
Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 17 (1895) 
192–198.

32. Vuk’s Uebersetzung des Neuen Testamentes 
/ M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 17 
(1895) 626–629.

Раз ли ке из ме ђу Ву ко вог пре во да Но во га За-
вје та из 1820. (Др жав на (Цар ска) би бли о тека у 
Бечу) и његовог дру гог из да ња из 1857.

33. Но ва ко вић Ст., Срп ска гра ма ти ка. Пр во 
це ло куп но изд. у Бе о гра ду 1895 / М. Ре ше тар // 
Де ло. 5 (1895) 491–506.

34. Sve to pi smo Sta ro ga i No vo ga za vje ta / pre-
veo Sta ri za vjet Gj. Daničić, No vi za vjet pre veo Vuk 
Stef. Karadžić. – Pre gle da no izd. – U Budimpe-
šti : Bri tan sko i ino zem no bi blij sko društvo, 1895 
(U Budimpešti : V. Hor njan ski). – 731, 231 str. ; 
24 cm

(У овом су из да њу би блиј ска име на и вје ро-
за кон ске ри је чи окре ну те пре ма оби ча ју на ше га 
ка то лич ког на ро да. Прим. М. Ре ше та ра ко ји је 
ура дио ре дак ци ју пре во да.) 

35. St. Novaković, Ср би и Тур ци XIV. и XV. Ве-
ка (Serben und Türken im 14. U 15. Jahrh.). Belgrad 
1893. VII, 397 S. 80. / Besprochen von Milan Resetar 
// Byzantinische Zeitschrift. 4 (1895) 155–156.

36. St. Novaković, Ста ра срп ска вој ска. Исто-
риј ске ски це из де ла „На род и зе мља у ста рој 
срп ској др жа ви“. (...). Belgrad 1893. 208 S. 80. / 
Besprochen von Milan Resetar // Byzantinische 
Zeitschrift. 4 (1895) 156.

1896
37. Ма ли на, Вл., Ла тин ска гра ма ти ка за школ-

ску и при ват ну упо тре бу. Пр ви део, Bel grad 1894 
/ M. R. // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 18 : 3–4 
(1896) 587–588.

1897
38. Крат кая фо не ти ка и мор фо ло гія сер ска-

го язы ка. Лек ціи орд. проф. имп. уни верс. Ро ма на 
Бранд та, Мо сква 1895 / M. R. // Archiv für slavi-
sche Philologie. 19 : 1–2 (1897) 289–291.

39. Neue Ansichten über das Wesen und die 
Entwickelung des serbokroatischen Accentuation 
/ M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 19 : 
3–4 (1897) 564–581.

40. Пи та ња о го во ру про сто га на ро да / [М. Ре-
ше тар]. – Са ра је во : Зе маљ ска штам па ри ја, 1897 
([s. l. : s. n.]). – 22 стр. ; 30 cm

Из да то и ла ти ни цом.

1898
41. Dubrovački po po vi u početku našega vi je ka / 

M. Rešetar // Du brov nik : ka len dar za pro stu go di nu 

При каз „Дје ла“ Ју ни ја Пал мо ти ћа (Stari pi sci 
hrvatski, sv. 12–14)

20. Broz, J. Hr vat ski pra vo pis. ... Agram 1892. 
Mein Zu satz V. J. / M. Rešetar // Ar chiv für sla vische 
Phi lo lo gie. 15 (1893) 395–407.

При каз, са до дат ком В. Ја ги ћа.
21. Јед но пи смо Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша / 

Ми лан Ре ше тар // Стра жи ло во. 6 : 14 (4. април 
1893) 217–218.

22. Је кав ски књи жев ни го вор и из го вор / 
Ми лан Ре ше тар // Ја вор. 22 : 10 (16. ју на 1893) 
313–316.

1894
23. Ан то ло ги ја ду бро вач ке ли ри ке / при ре дио 

Ми лан Ре ше тар. – [Бе о град] : Срп ска књи жев на 
за дру га, 1894. – XXVIII, 182 стр. ; 20 cm. – (Срп-
ска књи жев на за дру га ; 15)

Пред го вор / Ми лан Ре ше тар: стр. V–VI.
24. D. Ružić, Die Bedeutung des Demetrios Cho-

matianos für die Gründungsgeschichte der serbi-
schen Autokephalkirche / Besprochen von Milan Re-
setar // Byzantinische Zeitschrift. 3 (1894) 181–182.

25. Za dar ski i Ran ́i nin lek ci o nar / za štampu 
pri re dio Mi lan Rešetar. – [Za greb] : Ju go sla ven ska 
aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1894 (u Za gre bu 
: Dionička ti ska ra). – LIII, 330 str., [1] list s ta blom 
(faks.) ; 24 cm. – (Dje la Ju go sla ven ske aka de mi je 
zna no sti i umjet no sti ; knj. 13)

Str. V–XVI: Za dar ski lek ci o nar ; Ran ́i nin lek ci-
o nar / Mi lan Rešetar.

26. Is prav ci i do da ci tek stu sta ri jeh pi sa ca du-
brovačkijeh : 1. Pje sni ju ve ne Ni ko le Nalješkovića 
/ na pi sao Mi lan Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka-
de mi je zna no sti i umjet no sti. Filologičko-historički 
i filosofičko-juridički raz re di. 119 : 41 (1894) 1–31.

27. Nje ko li ko gramatičkih sit ni ca / M. Rešetar // 
Na stav ni vje snik (Za greb). 2 (1894) 354–361.

Повод су члан ци Ј. Жи ва но ви ћа у Стра жи-
ло ву (1, 2, 6 1894) и На став ном вје сни ку 2 (1894)

28. Die ragusanischen Urkunden des XIII. bis 
XV. Jahrhunderts / von M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 16 (1894) 321–368.

29. St. Novaković, Pr vi osno vi slo ven ske kn ́i-
žev no sti me gju bal kan skim Slo ve ni ma: le gen da o 
Vla di mi ru i Ko sa ri (Die Anfänge der slavischen Lit-
teratur bei den Balkan-Slaven: die Legende vom hl. 
Vladimir und der Kosara). Belgrad 1893. VIII, 299 S. 
80. / Besprochen von Milan Resetar // Byzantinische 
Zeitschrift. 3 (1894) 182.

1895
30. Die ragusanischen Urkunden des XIII. bis 

XV. Jahrhunderts / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 17 (1895) 1–47.
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Milan Rešetar. – Wien : A. Hölder, 1900. – 218 str. ; 
31 cm. – (Schriften der Balkankommission / Kaiser-
liche Akademie der Wissenschaften. Linguistische 
Abtheilung ; 1)

53. Das ragusanische Liederbuch aus dem Jahre 
1507. / M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 
22 (1900) 215–230.

Повод је ру ко пи сна пе сма ри ца Ник ше Ра-
њи не у ко јој су сабране пе сме Ш. Мен че ти ћа, Џ. 
Др жи ћа и М. Кр сти че ви ћа (1507).

54. Nachtrag zu Dr. M. Medini’s Aufsatz über 
Čubranović (S. 69 ff) / M. Rešetar // Archiv für sla-
vische Philologie. 22 (1900) 230–232.

До да так уз текст М. Ме ди ни ја „Čubranović 
und se i ne Be zi e hung zu der ein he i mischen und der 
ita li e nischen Li te ra tur“ у ис тој књи зи Ar chiv-a, 
стр. 69–106.

55. Eine unbekannte Ausgabe von Marulić’s De 
institutione benevivendi. / M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 22 (1900) 233–236.

56. Der Hochzeitsschwank im ragusanischen 
Liederbuch vom J. 1507. / M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 22 (1900) 613–617.

О дубровачкој песмарици у којој је превод 
дела Антонија Рика, „Fi or di De lia“.

1901
57. Ve li ka Dubrovačka trešnja po opi su ho lan-

cko ga kon su la u Smir ni / M. Rešetar // Du brov nik. 
10 : 46 (17. no vem bra 1901) 1–3.

58. Ein Sendschreiben Vetranić’s an Hektorović 
/ M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 23 
(1901) 206–215.

Пи смо Ма вра Ве тра но ви ћа Пе тру Хек то ро-
ви ћу о ку ги у Ду бров ни ку (3. IV 1539).

59. Очерки исторіи серохорватской литера-
туры А. Степовича, директора коллегіи Павла 
Галагана, прив.- доцента Университета Св. Вла-
диміра. Съ 2 снимаками. Кіевъ 1899, 40, VI u. 398 
S. / M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 23 
(1901) 265–268.

60. Ли пов скій А. Л., Сла вян скіе на ро ды : 
Хор ва ты, St. Pe ters burg 1900, 80, II u. 159 S. / M. 
Rešetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 23 (1901) 
268–272.

61. Jensen Alfred, Gundulić und sein Osman, 
eine südslavische Litteraturstudie. Göteborg 1900, 
gr. 80, VI und 442 S. / M. Rešetar // Archiv für sla-
vische Philologie. 23 (1901) 274–275.

62. Га ври ло вић Анд., До си ти је Об ра до вић 
– Књи жев не рас пра ве, но ви при ло зи, ми сли и 
бе ле шке. Bel grad 1900, 80, 226 S. / M. Rešetar // 
Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 23 (1901) 275–277.

1899. Du brov nik : Srp ska Dubrovačka Štamparija 
A. Pasarića, 1898. Str. 68–73.

42. Pri mor ski lek ci o na ri XV. vi je ka / M. Rešetar 
// Rad / Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet-
no sti. Raz re di fi lo lo gij sko-hi sto rij ski i fi lo zo fij sko 
juridički. 134 : 49 (1898) 80–160. i 136 : 50 (1898) 
97–199.

Представљени су: За дар ски лек ци о нар ; Лек-
ци о нар Бер нар ди на Спли ћа ни на (1495) ; Ра њи-
нин лек ци о нар (1508) ; Од ло мак ста рог сло вен-
ског ру ко пи сног јеван ђе ли ста ра (XV в.)

43. Шах ма то въ А., Къ ис то ріи уда ре ній въ 
сла вян ски хъ язы ка хъ. Из ве стия от де ле ния рус-
ско го язы ка и сло ве сно сти ИАН 1898 / M. Rešetar 
// Archiv für slavische Philologie. 20 : 2–3 (1898) 
397–405.

44. H. Hirt, Die Betonung des Polabischen (Be-
richte der kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1896, 
S. 228–244) / M. R. // Archiv für slavische Philologie. 
20 : 2–3 (1898) 445–447.

45. Бо го ро диц кій В. А., За мѣт ки по эк спе ри-
мен та ль ной фо не ти кѣ 1. Heft, Kazan 1896. / M. 
R. // Archiv für slavische Philologie. 20 : 2–3 (1898) 
449–450.

1899
46. Др Ми лан Ре ше тар // Го ди шњак Срп ске 

кра љев ске ака де ми је за 1897. 11 (1899) 155–157.
47. Mi las, M., Pra vi ak cen ti i fi zi o lo gi ja nji ho va 

u hr vat skom ili srp skom je zi ku (Školski vje snik, Sa-
ra je vo, 1898, S. 511–534) / M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 21 (1899) 233–236.

48. Ст. Но ва ко вић, За ко ник Сте фа на Ду ша на 
ца ра срп ског 1349 и 1354 (...), Belgrad 1898, CLIII, 
312 S. 80. 5 Dinare / M. Rešetar // Byzantinische 
Zeitschrift. 8 (1899) 684–686.

1900
49. Амат Лу зи та нац, ду бро вач ки ље кар XVI 

ви је ка / Ми лан Ре ше тар // Бран ко во ко ло. 6 : 39, 
40, 41 (1900) 1237–1240, 1264–1266, 1301–1304.

Исто и у: Du brov nik. 9 : 42 (21. X 1900) i 43 
(27. X 1900) i 44 (4. XI 1900).

50. Documenta spectantia historiam orthodoxae 
dioeceseos Dalmatiae et Istriae a XV usque ad XIX 
saeculum, collegit digessitque E. N. M<ilaš>, Band 
I. Zara 1899. XXIV, 501 S. gr. 80. / M. Rešetar // 
Byzantinische Zeitschrift. 9 (1900) 681–682.

51. Die serbokroatische Betonung südwestlicher 
Mundarten / Von Milan Rešetar. – Wien : A. Hölder, 
1900. – IX, 222 str. ; 30 cm. – (Schriften der Balkan-
kommission. Linguistische Abteilung / Kaiserliche 
Akademie der Wissenschaften ; 1)

52. Südslavische Dialektstudien. 1, Die serbo-
kroatische Betonung südwestlicher Mundarten / von 
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свет ни гла сник. 24 : 5 (мај 1903) 593–602 ; 6 (ју ни 
1903) 696–707 ; 7 (ју ли 1903) 45–56.

76. Die Metrik Gundulić’s / M. Rešetar // Archiv 
für slavische Philologie. 25 (1903) 250–289.

1904
77. Gor ski vi je nac / vla di ke cr no gor sko ga Pe tra 

Petrovića Njegoša ; protumačio ga Mi lan Rešetar ; 
sa sli ka ma Kl. Crnčića. – 13. izd. – Za greb : Knjižara 
L. Hart ma na, [1904]. – XVI, 160 str. : ilu str. ; 20 cm

78. Dr. Ivan Scher zer, Gundulićev osme rac oso-
bi to u Osma nu i Pavićeva te o ri ja. Spa la to 1903, 80, 
36 S. / M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 
26 (1904) 126–128.

79. M. Me di ni, Po vjest hr vat ske književnosti u 
Dal ma ci ji i Du brov ni ku. Knj. I: XVI. stoljeće. Agram 
1902, 80, VIII +360 S. / M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 26 (1904) 128–130.

80. Ein Serbokroatisches Wörterverzeichniss 
aus der Mitte des XV. Jahrhunderts / M. Rešetar // 
Archiv für slavische Philologie. 26 (1904) 358–366.

81. Zum Umlaut e : ь / M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 26 (1904) 571–574.

82. Ta li jan ske pje sme Din ka Ran ́ine / M. Rešetar 
// Građa za po vi jest književnosti hr vat ske JAZU. 4 
(1904) 135–149.

1905
83. Eine altbosnische slavische-griechische In-

schrift / M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 
27 (1905) 258–264.

84. Gor ski vi je nac vla di ke cr no gor sko ga Pe tra 
Petrovića Njegoša / protumačio ga Mi lan Rešetar. 
– 13. izd. – U Za dru : Hr vat ska knjižarnica, 1905. 
– XVI, 163 str. ; 24 cm

Str. III–XVI: Sadržaj Gor sko ga vi jen ca, je zik, 
iz da nja i pri je vo di.

85. Le monete della Repubblica di Ragusa / Dott. 
Milan Rešetar // Rivista italiana di numismatica e 
scienze affini (Milano). 18 (1905) 215–230.

86. Ser bo kro at. kaloš (rot he) Tul pe / M. Rešetar // 
Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 27 (1905) 608–609.

87. Ser bo kro a tisch zâr, num, for san’ / M. Rešetar 
// Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 27 (1905) 609.

1906
88. Das Grab und die Gra binschrift des hl. Cyrill 

in Rom : Wil pert Gi u sep pe, Le pit tu re del la ba si li ca 
pri mi ti va di San Cle men te. Rom 1906, 80, 61 S. mit 
5 pho totypischen Ta feln / M. Rešetar // Ar chiv für 
sla vische Phi lo lo gie. 28 (1906) 421–429.

89. Fra no Ivanišević, Po lji ca. Na rod ni život i 
običaji. Agram 1903–1906, 80, 640 Seiten mit 1 geo-
grapischen Karte und 60 Bildern / M. Rešetar // 
Archiv für slavische Philologie. 28 (1906) 430–431.

63. Ein verloren gegangenes gedicht und der 
beiname des Ivan Gundulić / M. Rešetar // Archiv 
für slavische Philologie. 23 (1901) 634–635.

64. Vorläufige Berichte der Balkan Kommision. 
IX. Vorläufiger Bericht über eine zur Erforschung der 
Dialektgrenzen in Kroatien und Slavonien unternom-
mene Reise / Von Dr. Milan Rešetar // Anzeiger der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philo-
sophisch-historische Classe. 38 : 27 (1901) 178–183.

65. Do sli je ne po zna ta štampana knji ga od god. 
1592 / Priopćio Dr. Mi lan Rešetar // Građa za po-
vi jest književnosti Hr vat ske JAZU. 3 (1901) 44–65.

66. Ka pe tan Jo zo Orebić / M. Rešetar // Du brov-
nik. 10 : 7 (17. fe bru ar 1901) 2.

67. Pje sme Iva na Lo vra Re gi na, dubrovačkog 
kan ce la ra XV. vi je ka / Priopćio Dr. Mi lan Rešetar 
// Građa za po vi jest književnosti Hr vat ske JAZU. 3 
(1901) 1–43.

1902
68. Kleinere Beiträge zur serbokroatischen Lite-

raturgeschichte / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 24 (1902) 205–223.

Sadržaj: I. Das Original des Atamante von Fr. 
Lukarević Burina, 205–209 ; II. Zur ersten Ausgabe 
der Christias des J. Palmotić, 209–211 ; III. Zlatarić’s 
Uebersetzung des Aminta, 211–216 ; IV. Zu den 
ältesten küstenländischen Kirchenliedern, 217–223 
; V. Noch eine Uebersetzung aus Marulić, 223.

69. Šajković J., Die Betonung in der Umgangs-
sprache der Gebildeten im Königreich Serbien. Leip-
zig 1901, 80, 34 S. / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 24 (1902) 251–254.

70. Н. Петровскій, О сочиненіяхъ Петра Гек-
торовича (1487–1572). Ka zan 1901, 80, 320 S. / M. 
Rešetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 24 (1902) 
276–279.

71. W. Creizenach, Geschichte des neueren Dra-
mas. II. Band : Renaissance und Reformation. Halle 
a. S. 1901, M. Nimeyer, gr. 80. XIV + 532 S. (M. 14. 
–). / M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 
24 (1902) 279–280.

72. К ту ма че њу Гор ског Ви јен ца / М. Ре ше-
тар и Р. Вр хо вац // Бран ко во ко ло. 8 : 8 (1902) 
249–255.

73. Pa vle Popović: O Gor skom vi jen cu. Mo star 
1901, Pac her & Kisić, kl. 80, 284 + V S. / M. Rešetar // 
Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 24 (1902) 292–304.

74. По во дом књи ге г. Па вла По по ви ћа о Гор-
ском Ви јен цу / М. Ре ше тар // Бран ко во ко ло. 8 : 
5 (1902) 141–149.

1903
75. Гун ду ли ће ва ме три ка. Прев. М[и лош] 

И[вко вић] / на пи сао д-р Ми лан Ре ше тар // Про-
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1909
101. Der „Gorski Vijenac“ in slovenischen Über-

setzung / M. Rešetar // Archiv für slavische Philo-
logie. 30 (1909) 281–283.

102. Гор ски ви је нац / вла ди ке цр но гор ско га 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша ; с ко мен та ром Ми ла-
на Ре ше та ра. – 5. изд. – Би о град : С. Б. Цви ја но-
вић, 1909. – LIX, 166 стр. ; 23 cm

Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: стр. 
IX–LIX.

103. За вр шна ри јеч г. Алек сан дру Бе ли ћу : 
[О срп ским или хр ват ским ди ја лек ти ма] / М. Ре-
ше тар // Бран ко во Ко ло. 15 : 11 (1909) 174–175.

Од го вор А. Бе ли ћа: Бран ко во Ко ло. 15 : 17 
(1909) 271–272.

104. Zur Frage über die Gruppierung der ser-
bokroatischen Dialekte : A. Belić, Діалектологиче-
ская карта серскаго языка, St. Pe ters burg 1905 
/ M. Rešetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 30 
(1909) 597–625.

105. О срп ским или хр ват ским ди ја лек ти ма 
: од го вор г. др-у А. Бе ли ћу / М. Ре ше тар // Бран-
ко во Ко ло. 15 : 3 и 4 (1909) стуб. 45–47 и 62–63.

Од го вор А. Бе ли ћа: Бран ко во Ко ло. 15 : 7 и 8 
(1909) 111–112 и 126–127.

106. Pečat, za sta va i grb Dubrovačke re pu bli ke 
/ Mi lan Rešetar // Du brov nik. 18 : 30, 31, 32, 33, 34 
i 35 (4, 7, 11, 14, 18, i 21. Maj 1909) 1–2, 2–3, 1–2, 
2–3, 1–2, 1–2.

107. Die serbo-kroatischen Kolonien Süditaliens / 
von Milan R. v. Rešetar // Anzeiger der philosophisch-
historischen Klasse der Akademie der Wissenschaf-
ten (Wien). 2 (1909) 13–17. (Vorläufige Berichte)

108. Spo me ni ce Dubrovačke re pu bli ke / Mi lan 
Rešetar // Du brov nik. 18 : 2 i 3 (22. i 26. ja nu a ra 
1909) 1 i 1.

1910
109. Fr. Leo Petrović, Dis qu i si tio hi sto ri ca in ori-

gi nem usus sla vi ci idi o ma tis in li tur gia apud Sla vos 
ac pra e ci pue Chro a tos (Dok tor-Dis ser ta tion) Mo star 
1908, XVI u. 88 S. 80. / M. Rešetar // Ar chiv für sla-
vische Phi lo lo gie. 31 (1910) 286–287.

110. Wer war Gundulić’s Mut ter? / M. Rešetar 
// Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 31 (1910) 478.

111. Was be de u tet „ha sa si“ bei M. Držić? / M. 
Rešetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 31 (1910) 
478–479.

112. Дал ма ци ја у хи сто ри ји на ше ли те ра ту ре 
/ М. Ре ше тар // Бо сан ска ви ла. 25 : 18–19 (1910) 
261–263.

113. Zu den ragusaner Fälschungen von polo-
nischen Dreigröschern der Stadt Riga / M. Rešetar 
// Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in 
Wien. 8 : 328 (November 1910) 233–234.

90. Т. А. Бра тић и Ст. Де лић, На род не игре 
са си је ла и збо ра у гор њој Хер це го ви ни, Sa ra je vo 
1906, gr.–80, 120 S. / M. Rešetar // Archiv für slavi-
sche Philologie. 28 (1906) 431.

91. Zur serbokroatisch-protestantischen Litera-
tur des XVI. Jahrh. / M. Rešetar // Archiv für slavi-
sche Philologie. 28 (1906) 468–472.

1907
92. Gor ski ve nec vla di ke černogorskega Pe tra 

II. Petrovića-Njeguša / iztomačil ga Mi lan Rešetar ; 
pre vel v slovenščino pe sni tev in tolmač ter opre mil 
z ze mlje pi snim, zgo do vin skim in estet sko-kritičnim 
uvo dom Raj ko Perušek. – V Lju blja ni : Slo ven ska 
ma ti ca, 1907. – 299 str. ; 20 cm. – (Pre vo di iz sve-
tov ne književnosti ; zv. 4)

93. Sve ti Vla ho / Mi lan Rešetar // Sve ti Vla si. 
Beč : izdavač Fra no An ge li-Ra do va ni. 1 (1907) 1.

94. Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji / piše Mi lan Re-
šetar // Srđ. 6 : 24 (1907) 1105–1127.

95. Die Ur kun de des bo snischen Ba nus Ku lin : 
Грамота ана Кулина – Опытъ критическаго из-
данія текста съ комментаріями Г. А. Ильинскаго 
съ приложеніемъ фототипическаго снимка, St. 
Petersburg, 1906, 80, 35 S. / M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 29 (1907) 149–154.

96. Der štokavische Dialekt / von Milan Rešetar. 
– Wien : Alfred Hölder, 1907. – 319 str. : [2] geogr. 
karte ; 31 cm. – (Schriften der Balkankommission, 
Linguistische abteilung / Kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften. 1, Südslavische dialektstudien ; 
heft 4)

Садржај: I. Stellung, Einteilung und Grenzen 
des štokavisehen Dialektes ; II. Grammatische 
Eigentümlichkeiten štokavischer Mundarten ; 
III. Lexikalische Eigentümlichkeiten štokavischer 
Mundarten.

1908
97. Dubrovački brod XVI. vi je ka / M. Rešetar // 

Du brov nik. 17 : 13 (28. mart 1908) 1–2.
98. Dubrovački pje snik Ni ko la Mar ci / Mi lan 

Rešetar // Zbor nik u sla vu Va tro sla va Jagića = Jagić-
Festschrift. Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 
1908. Str. 122–131.

99. Me da lje Dubrovačke re pu bli ke / Mi lan Re-
šetar // Du brov nik. 17 : 52 i 53 (24. i 31. de cem bra 
1908) 5–6 i 3–4.

100. Nov ci Poljičkog sta tu ta / M. Rešetar // Gla-
snik Ze malj skog mu ze ja za Bo snu i Her ce go vi nu. 20 
(1908) 39–41.

„Do da tak“ уз посебан отисак Пољичког ста-
ту та / priopćio Al fons Pa vich.
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123. Ма ње пје сме вла ди ке цр но гор ско га Пе-
тра II-ога Пе тро ви ћа Ње го ша / из дао Ми лан Ре-
ше тар. – Би о град : Срп ска књи жев на за дру га, 
1912. – XXIV, 221 стр. ; 20 cm. – (Срп ска књи-
жев на за дру га ; 141)

Стр. III–V: О овом из да њу / Ми лан Ре ше тар
124. Mea cul pa / M. Rešetar // Зо ра = Zo ra : 

гла сник срп ске на пред не омла ди не (Беч). 3 : 2 
(1912) 49–52.

125. Eine Spur von A. Čubranović / M. Rešetar // 
Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 33 (1912) 318–319.

126. Micaglia und sein Wörterbuch / M. Re-
šetar // Archiv für slavische Philologie. 33 (1912) 
467–472.

127. Münzen im Statute von Poljica / Von Prof. 
Dr Milan Rešetar // Wissenschaftliche Mittheilun-
gen aus Bosnien und der Hercegowina. 12 (1912) 
75–78.

128. Na rod na pje sma na ju gu mo nar hi je / M. 
Rešetar // Cr ve na Hr vat ska. 22 : 4 (13. ja nu a ra 1912) 
3–4 i 6 (20. ja nu a ra 1912) 2–4.

129. Naši mu ha me dov ci / Mi lan Rešetar // Du-
brov nik. 21 : 47 (21. no vem bra 1912) 1.

130. На ши му сли ма ни / Ми лан Ре ше тар // 
Це тињ ски вје сник. 5 : 104 (1912) 2–3.

131. Naši mu sli ma ni / Mi lan Rešetar // Du brov-
nik. 21 : 50 (12. de cem bra 1912) 1.

132. На ши му ха ме дов ци / Ми лан Ре ше тар // 
Це тињ ски вје сник. 5 : 98 (1912) 2.

133. Pri ka za n ́e ka ko bra tja prodaše Jo ze fa / Pri-
općio Dr. Mi lan Rešetar // Građa za po vi jest književ-
nosti Hr vat ske JAZU. 7 (1912) 238–304.

1913
134. Zur Übersetzungstätigkeit Met hods / M. 

Rešetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 34 (1913) 
234–239.

135. На ши му сли ма ни / Ми лан Ре ше тар // 
Ср бо бран. 5 : 171 (1913) 1–2.

136. Opet naši mu sli ma ni / Mi lan Rešetar // Du-
brov nik. 22 : 3 (16. ja nu a ra 1913) 1.

137. Павелъ Поповичъ, Озоръ исторіи сер-
ской литературы ... St. Pe ters burg, 1912 / M. Re-
šetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 34 (1913) 
270–273.

138. Ста ри бо сан ски нов ци / М. Ре ше тар // 
Бо сан ска ви ла. 28 : 5 (15. мар та 1913) 73–76.

139. Sur la for ma tion du gén. plur. en ser be par 
An ton Kar lgren. Up sa la 1911, 50 S. 80. / M. Re-
šetar // Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie. 34 (1913) 
588–591.

1914
140. Ан ке та о ју жном или ис точ ном на реч ју 

у срп ско-хр ват ској књи жев но сти : XXVIII / М. 

114. Das Münzwesen der Republik Ragusa / 
Milan Riter v. Rešetar // Monatsblatt der Numisma-
tischen Gesellschaft in Wien. 8 : 323–324 (Juni/Juli 
1910) 185–193 i 325/326 (August-Septembar 1910) 
202–207 i 327 (Oktober 1910) 222–223.

115. Ri jet ke no vi je dubrovačke me da lje / M. 
Rešetar // Cr ve na Hr vat ska. 20 : 83 (15. ok to bra 
1910) 2–3.

1911
116. Das Volkslied im Süden Monarchie / Mi-

lan Rešetar // Dalmatien und das österreichische 
Künstenland : Vorträge gehalten im März 1910 an-
läßlich der ersten Wiener Universitätsreise / von M. 
Dvor ̌ák... [et al.]. Wien ; Leipzig : Franz Deuticke, 
1911. Str. 201–215.

117. Die dalmatinischen Glagoliten im XVII. 
Jahrhundert. / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 32 (1911) 468–474.

118. Два сит ни ја при ло га / Ми лан Ре ше тар // 
Бран ко во ко ло. 17 : 12–13 (1911) стуб. 186–187.

Са др жај: 1. До си теј у Смир ни ; 2. О Хри сто-
и ти ји.

119. Die serbokroatischen Kolonien Süditaliens 
: mit 22 Abbildungen im Texte / von Milan Rešetar. 
– Wien : A. Hölder, 1911. – V, 402 str. : ilustr. ; 31 
cm. – (Schriften der Balkankommission / Kaiserli-
che Akademie der Wissenschaften. Linguistische 
Abteilung ; Bd. 9. Südslawische Dialektstudien ; 1)

Са др жај: Historisch-etnographischer Teil: I. Bis-
herige Forschungen. II. Ältere slawische Siedlungen 
in Italien. III. Die Kolonien des Molise. Land und 
Leute. – Grammatischer Teil: I. Laute. – II. Formen. 
– III. Aus der Syntax. Texte. I. Erzählungen und 
Märchen. II. Aus dem Volksleben. III. Sprichwör-
ter. IV. Totenklagen. V. Gebete. VI Volkslieder. VII. 
Literarische Versuhe des De Rubertis. VII. Texte 
Professor Baudouins. Worschatz.

120. Spljet ili Split / M. Rešetar // Slo bo da (Split). 
7 : 78 (1. fe bru ar 1911)

1912
121. Гор ски ви је нац / вла ди ке цр но гор ско га 

Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша ; с ко мен та ром Ми ла-
на Ре ше та ра. – 6. изд. – У Би о гра ду : Књи жар ни-
ца С. Б. Цви ја но ви ћа, 1912. – LXX, 174 стр.; 19 cm

Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: стр. 
IX–LXX.

122. Das kroatisch-serbische Schrifttum in 
Bosnien und der Hercegowina von den Anfängen 
im XI. bis zur nationalen Wiedergeburt im XIX. 
Jahrhundert. Von Dr. Dragutin Prohaska. Zagreb 
1911, M. Breyer. – 8, VIII + 202 Seiten und 1 Karte 
/ M. Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 33 
(1912) 257–260.
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Na u ka kr stjan sko ga ; 3. Posilovićevo „Naslađenje 
du hov no“ od g. 1707. ; 4. Četvrto iz dan ́e Ap pen di-
no ve gra ma ti ke. 5. K dubrovačkijem iz da n ́ i ma XVI. 
vi je ka.

154. Elementar-Grammatik der serbischen (kroa-
tischen) Sprache / von Milan Rešetar. – Zagreb : Mirko 
Breyer’s Buchhandlung, 1916. – XI, 208 str. ; 20 cm

155. Elementar-Grammatik der kroatischen 
(serbischen) Sprache / von Milan Rešetar. – Za-
greb : Mirko Breyer’s Buchhandlung, 1916. – XI, 
208 str. ; 20 cm

156. Pi smo pje sni ka „Gor skog Vi jen ca“ ba nu 
Jelačiću / [Mi lan Rešetar] // Slo ven ski jug. 1 : 24 
(1916) 2.

157. Sammlung Rešetar / M. Rešetar // Monats-
blatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien. 10 
: 397 (August1916) 153–155.

158. Ein ungarisch- ragusanischer Taler der Kai-
serin Maria Theresia / M. Rešetar // Monatsblatt 
der Numismatischen Gesellschaft in Wien. 10 : 392 
(Marz 1916) 113–117.

1917
159. Wie ist in der Numismatik der Begriff „Va-

riante“ aufzufassen? / Milan Rešetar // Monatsblatt 
der Numism. Gesellschaft in Wien. 10 : 406 (1917) 
225–231.

1918
160. Dje la In ́aci ja Gor gi (Ign ́ a ta Đorđića). Knj. 

1, Pje sni raz li ke i Uz da si Man da li je ne po kor ni ce / 
za štampu pri re dio M[i lan] Rešetar. – U Za gre bu 
: Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 
1918. – LXXXIX, 616 str. ; 25 cm. – (Sta ri pi sci hr-
vat ski ; knj. 24)

161. K pre vo di ma Vojnovićevih de la / M. Rešetar 
// Književni jug. 1 : 10–11 (1. ju na 1918) 424–425,

162. Spi si V. Jagića v zad njih de se tih le tih (1907–
1918) / Prof. M. Rešetar in doc. Ramovš // Časopis 
za slo ven ski je zik, književnost in zgo do vi no. 1 (1918) 
IV–XI.

163. Filološka pi ta nja u Ju go sla vi ji / M. Reše-
tar // Književni jug. 2 : 10–12 (15. de cem bar 1918) 
412–414.

1920
164. Bi bli o graf ski pri lo zi II. / Mi lan Rešetar // 

Građa za po vi jest književnosti Hr vat ske JAZU. 9 
(1920) 42–63.

Садржи: 5. K dubrovačkijem iz da n ́ i ma XVI. 
vi je ka ; 6. Buresićeve Zla te riječi na u ka Ka to vi jeh.

165. Gian Francesco Gundolič. Die Osmanide, 
Türkisch-Illyrisches Epos. Übertragen ... von Katha-
rina von Pommer-Esche. 1918. Berlin. / M. Rešetar 
// Nastavni vjesnik. 29 : 1–2 (1920) 56–58.

Ре ше тар // Срп ски књи жев ни гла сник. 32 : 6 (16. 
март 1914) 439–442.

Од го вор на ан ке ту.
141. Zur Bezeichnung der serbokroatischen 

Betonung / M. Rešetar // Archiv für slavische Phi-
lologie. 35 (1914) 60–62.

142. Zum ältesten slavischen Alphabet / Milan 
Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 35 (1914) 
62–67.

143. Dr. Vladimir Ćorović, Serbokroatische 
Grammatik. Berlin und Leipzig (Sammlung Göschen 
Nr 638) / Milan Rešetar // Archiv für slavische Phi-
lologie. 35 (1914) 294–296.

144. Die Namen Wiens (aus den Berichten und 
Mitteilungen des Altertumsvereins zu Wien. Bd. 
XLV, S. 3–57) / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 35 (1914) 296–298.

145. По све та Гор ског Ви јен ца / М. Ре ше тар // 
Бо сан ска ви ла. 29 : 8 (30. апри ла 1914) 116–118.

146. Fr. Ilešić, Iz go vor slo ven sko ga knjižnega 
je zi ka (S. A. aus dem Letopis der slovenischen Ma-
tica pro 1913) / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 35 (1914) 560–562.

1915
147. Bran ko Vod nik: Po vi jest hr vat ske književno-

sti. Knj. I: Od hu ma ni zma do pot kraj XVIII. stoljeća. 
S uvo dom V. Jagića o hr vat skoj gla gol skoj književno-
sti, Agram 1913. / M. Rešetar // Archiv für slavische 
Philologie. 36 (1915) 265–272.

148. Dr. Stje pan Ivšić, Na crt za istraživanje hr-
vat skih i srp skih narječja / M. Rešetar // Archiv für 
slavische Philologie. 36 (1915) 274–275.

149. Leskien A, Grammatik der serbo-kroati-
schen Sprache. 1. Teil: Lautlehre, Stammbildung, 
Formenlehre. Heidelberg 1914. / M. Rešetar // Ar-
chiv für slavische Philologie. 36 (1915) 538–550.

150. Die altslavische Besiedlung des Oberen 
Mühlviertels. Von Franz Stroh. Linz 1914... / M. 
Rešetar // Archiv für slavische Philologie. 36 (1915) 
550–551.

151. Toma Natalić Budislavić i n ́egov „Colle-
gium Orthodoxum“ u Du brov ni ku / M. Rešetar // 
Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti. 
Filologičko-historički i filosofičko-juridički raz re di. 
206 : 88 (1915) 136–141.

152. Uspo me ne o pro fe so ru Pe ri Bud ma ni / Mi lan 
Rešetar // Sa vre me nik. 10 : 3–4 (tra vanj 1915) 95–97.

1916
153. Bi bli o graf ski pri lo zi I. / Mi lan Rešetar // 

Građa za po vi jest književnosti Hr vat ske JAZU. 8 
(1916) 462–468.

Садржи: 1. Iz da n ́e Barakovićeve „Vi le Slo vin-
ke“ od g. 1626 ; 2. K iz da n ́ i ma Divkovićeva ma lo ga 
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181. Se kun dar ni po lu glas u srp sko hr vat skom 
književnom je zi ku / M. Rešetar // При ло зи за књи-
жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 1 : 2 (1921) 
238–251.

1922
182. Dje la In ́aci ja Gor gi (Ign ́ a ta Đorđića). Knj. 

2, Sal ti jer slo vin ski i pro za. [De o] 1 / za štampu pri-
re dio M[i lan] Rešetar. – U Za gre bu : Ju go sla ven ska 
aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1922. – 320 str. ; 
25 cm. – (Sta ri pi sci hr vat ski ; knj. 25)

183. Elementar-Grammatik der serbischen (kro-
atischen) Sprache / von Milan Rešetar. – 2., durch-
gesehene Ausgabe. – Zagreb : M. Breyer, 1922. – XI, 
209 str. ; 19 cm

184. Elementar-Grammatik der kroatischen 
(serbischen) Sprache / von Milan Rešetar. – 2., 
durchgesehene Ausgabe. – Zagreb : M. Breyer, 1922. 
– XI, 209 str. ; 19 cm

185. Ко је је го ди не по ста ла Гун ду ли ће ва 
пје сма Фер ди нан ду II? / М. Ре ше тар // При ло зи 
за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 2 : 2 
(1922) 180–183.

186. Ко ли ко на ро да жи ви у Ју го сла ви ји? / М. 
Ре ше тар // Но ва Евро па. 6 : 7 (1. но вем бра 1922) 
206–212.

187. Кул тур не сли чи це из Ду бров ни ка сред-
ње га ви је ка / М. Ре ше тар // Срп ски књи жев ни 
гла сник. 3 : 5 : 6 (16. ју ли 1922) 423–436.

Исто у: Ju go slo ven I : 27, 28, 29, 30, 31 i 32 (19. 
i 25. no vem bra i 2, 16. i 23. de cem bra 1922)

188. Sta ri dubrovački te a tar / Mi lan Rešetar // 
Na rod na sta ri na. 2 : 2 (1922) 97–106.

189. Uni fi ka ci ja našega pra vo pi sa / M. Rešetar 
// Ju go sla ven ska nji va. 6 : 2 : 7 (1922) 327–331.

190. Че ти ри ду бро вач ке дра ме у про зи : из 
кра ја XVII. ви је ка / Ми лан Ре ше тар. – Бе о град : 
Срп ска кра љев ска ака де ми ја, 1922. – XXII, 231 
стр. ; 20 cm. – (Збор ник за исто ри ју, је зик и књи-
жев ност срп ско га на ро да. I оде ље ње; књ. 6)

Са др жај: Јер ко Шкри па ло ; Пи је ро Му зу ви јер 
; Ко ме ди ја на зва на Ро би ња ; Ко ме ди ја на зва на 
Ву чи страх.

1923
191. Alek san dar Belić : Pra vo pis srp sko hr vat-

skog književnog je zi ka / M. Rešetar // No va Evro pa. 
7 : 10 (1923) 311–312.

192. Be o grad – Split / M. Rešetar // Vi je nac. 1 : 
2 : 3 (1923) 92–93.

О име ни ма два града.
193. Гор ски ви је нац / Пе тра Пе тро ви ћа Ње го-

ша ; с ко мен та ром Ми ла на Ре ше та ра. – [8. изд.]. 
– Би о град : С. Б. Цви ја но вић, 1923 (Би о град : „Ми-
ро то чи ви“). – LIX, 174 стр. ; 21 cm

166. Гор ски ви је нац вла ди ке цр но гор ско га 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша / с ко мен та ром Ми-
ла на Ре ше та ра. – 7. изд. – Бе о град : С. Б. Цви ја-
но вић, 1920. – LVIII, 172 стр. ; 20 cm

Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: стр. 
V–LVIII.

167. Dubrovački Dvor / M. Rešetar // Rad : ne za-
vi sni ob nov ni gla snik (Du brov nik). 2 : 22 (17. apri la 
1920) 2.

Исто у: No vo do ba (Split). 3 : 96 (26. trav nja 
1920) 2.

168. Dubrovački ar hiv / M. Rešetar // No va 
Evro pa. 1 : 6 (4. no vem bra 1920) 194–199.

169. Dubrovački ar hiv / M. Rešetar // Rad : ne-
za vi sni ob nov ni gla snik (Du brov nik). 2 : 52 (13. no-
vem bra 1920) 3.

170. Sta ro dubrovačko poštenje / M. Rešetar // 
No va Evro pa. 1 : 2 (7. ok to bra 1920) 66–68.

171. K pi ta nju o iz go va ra nju pje sa ma u sla ven-
skoj službi božjoj / Mi lan Rešetar // Sv. Ce ci li ja : 
smo tra za pro mi ca nje cr kve ne gla zbe (Za greb). 14 
: 2 i 3 (1920) 28–29.

172. Nu mi zma ti ka u Ju go sla vi ji / M. Rešetar // 
Ju go slo ven ska Ob no va-Nji va. 4 : 40 (1920) 776–779.

173. Sit ni ji pri lo zi / Mi lan Rešetar // Građa 
za po vi jest književnosti Hr vat ske JAZU. 9 (1920) 
64–86.

Садржи: 1. Jed na ne iz da na pje sma Ma ri na Dr-
žića ; 2. Pir na pje sma Ǵona Palmotića ; 3. Ne ko li ko 
la tin skih i ta li jan skih pje sa ma In ́aci ja Ǵor gi ; 4. Do-
pu ne i is prav ci Gučetićeve Da li de.

174. Име на ше др жа ве / М. Ре ше тар // Но ва 
Евро па. 1 : 9 (25. но вем бра 1920) 290–294.

175. Scriptura beneventana / Milan Rešetar // 
Agramer Tagblatt : organ für Politik und Volkswirt-
schaft. 35 : 178 (14. September 1920) 1–2.

1921
176. Gram ma ti ca te o ri co-pra ti ca del la lin gua 

ser ba del Dott. Bru no Guyon / M. Rešetar // Na-
stav ni vje snik (Za greb). 29 : 3–4 (1921) 161–163.

177. Ду ги су гла сни ци у срп ско хр ват ском је-
зи ку / М. Ре ше тар // Ју жно сло вен ски фи ло лог. 2 
: 1/2 (1921) 111–114.

178. K iz go vo ru du go ga ѣ u sta ri jeh dubrovačkih 
pje sni ka / M. Rešetar // Na stav ni vje snik (Za greb). 
29 : 3–4 (1921) 118–123.

179. К ту ма че њу Гор ско га Ви јен ца / Ми лан 
Ре ше тар // При ло зи за књи жев ност, је зик, исто-
ри ју и фол клор. 1 : 1 (1921) 135–138.

Осврт на пи са ње Си ме Пан ду ро ви ћа у ча со-
пи су Ми сао (1921).

180. Рад. Ко шу тић: Гра ма ти ка ру ског је зи ка 
: 1. Гла со ви / Mi lan Rešetar // Lje to pis JAZU za 
go di nu 1920. 35 (1921) 100–104.
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Повод је де ло фра њев ца Бе не дик та Ор си-
ни[ћа], „La verita esaminata intorno al ramo piu 
principale dell’ imperial albero Comneno“ (Napoli 
1636).

208. No va dubrovačka vla ste la / M. Rešetar // 
Dubrovački list. 2 : 13 (28. mar ta 1925) 1–2.

209. Ду бро вач ка ну ми зма ти ка. II (Опи сни) 
дио / на пи сао Ми лан Ре ше тар. – Бе о град : Срп-
ска кра љев ска ака де ми ја, 1925. – XLVII, 407 стр., 
Т. 25 ли сто ва : та бле ; 24 cm. – (По себ на из да ња 
/ СКА ; књ. 59. Дру штве ни и ис то ри ски спи си ; 
књ. 24)

210. Ikav sko-je kav ski go vor M. Radnića / M. 
Rešetar // Ју жно сло вен ски фи ло лог. 5 (1925–26) 
46–52.

211. К ту ма че њу „Гор ско га ви јен ца“ / М. Ре-
ше тар // Срп ски књи жев ни гла сник. 5 : 16 : 7 (1. 
де цем бар1925) 534–539.

212. Ка ко је Да ни чић из да вао и ис пра вљао 
Ву ков при је вод Но во га За вје та / М. Ре ше тар // 
Да ни чи ћев збор ник. Бе о град – Љу бља на : Срп-
ска кра љев ска ака де ми ја, 1925. Стр. 216–226. 
(По себ на из да ња / СКА ; 55. Фи ло соф ски и фи-
ло ло шки спи си ; књ. 15)

213. На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват-
ско-сло ве нач ка. Књ. 1, А-З / Ст. Ста но је вић. – 
За греб : Би бли о граф ски за вод, [1925] (За греб : 
За кла да Ти ска ре На род них но ви на). – 852 стр. 
; 24 cm.

Тек сто ви М. Ре ше та ра: Апен ди ни Фра но 
Ма ри ја, 67 ; Ба љи ви Ђу рађ, 112 ; Бан ду ри Ан-
селм, 115 ; Бе те ра Ба ро 170 ; Би бли ја (Св. Пи-
смо) 172–173 ; Бо ба ље вић До ма ња, 208 ; Бо ба-
ље вић Са бо, 208 ; Бо жо вић Ми хо, 220 ; Бра у то-
вић Ви це, 264 ; Бра у то вић или Бра у тић Ни ко ла, 
265 ; Бру ер или Бру е ро вић Мар ко, 279 ; Бу не 
Ви це, 293 ; Бу нић Ву чи ће вић Ни ко ли ца, 293 ; 
Бу нић Ву чи ће вић Џи во, Иван, 293 ; Бу нић Лу ко, 
293 ; Бу нић Ми хо, 293–294 ; Бу нић Фра но, 294, 
Бу ре сић (Бу ре шић) Ма рин, 295 ; Ве тра но вић 
(Ве тра нић) Ма вар Ни ко ла, 347–348 ; Ву че тић 
Ан то ни је, 443 ; Гле ђе вић Ан тун, 485 ; Гра дић 
Ба зил, 506 ; Гра дић Стје пан, 506 ; Гун ду лић Тро-
јан, 531 ; Гун ду лић Фра но, 531 ; Гун ду лић Џи во 
(Иван) Ма ри нов, 531 ; Гун ду лић Џи во (Иван) 
Фра нов, 531–532 ; Гун ду лић Џи во (Иван) Ши-
шков, 532 ; Гун ду лић Ши шко (Си ги смунд) 532 
; Гу че тић Бен де ви ше вић Сав ко, 538 ; Гу че тић 
Џи во (Иван) 538 ; Де Ри вер сис Фи лип, 569 ; Ди-
ми тро вић Ни ко ла, 597 ; Др жић Ма рин, 643–644 
; Др жић Џо ре (Ђор ђе) 644 ; Ду бро вач ки ар хив, 
657–660 ; Ду бров ник, 660–667 ; Ђу рађ Ду бров-
ча нин, 697 ; Ђур ђе вић Иг њат, 698–699 ; Ђур-
ђе вић (Ђор ђић) Сти је по, 699–700 ; Зла та рић 
Дмин ко, 818 ; Зу зо рић Цви је та, 852–853.

Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: стр. 
V–LIX.

194. Гун ду ли ћев „Осман“ / М. Ре ше тар // Бра-
ство. 17 : 29 (1923) 117–155.

195. Završetak u u gen. sing. muških ime ni ca u 
slo ven skom je zi ku / M. Rešetar // Ју жно сло вен ски 
фи ло лог. 3 (1922–23) 1–6.

196. Iz kul tur nog života sta rog Du brov ni ka / 
M. Rešetar // Ju go slo ven ska nji va. 7 : 1 : 9 (1923) 
367–372.

197. Лу ча Ми кро ко зма / Пе тар Пе тро вић-Ње-
гош ; при ре дио за штам пу М[и лан] Ре ше тар. – Бе-
о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1923. – XVI, 78 
стр. ; 20 cm. – (Срп ска књи жев на за дру га. Ко ло 
26 ; бр. 170)

Стр. III–XVI: Фи ло зо фи ја у „Лу чи Ми кро ко-
зма“ / Бра ни слав Пе тро ни је вић.

198. Les semi-voyelles dans les formes à préfixes 
en slave méridional / Milan Rešetar // Revue des 
études slaves. 3 : 3–4 (1923) 205–220.

1924
199. A. Meillet, A. Vaillant, Grammaire de la 

langue serbo-croate, Paris 1924 / M. Rešetar // Ју-
жно сло вен ски фи ло лог. 4 (1924) 245–250.

200. Dje la Gi va Fra na Gundulića. Dru go izd. 
Pri re dio Đuro Körbler / M. Rešetar // Sla via : časopis 
pro slo van skou fi lo lo gii. 2 (1923/1924) 138–153.

201. Ду бро вач ка ну ми зма ти ка. I (Хи сто рич-
ки) дио / на пи сао Ми лан Ре ше тар. – Бе о град : 
Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја, 1924. – XVI, 734 
стр.; 24 cm. – (По себ на из да ња / СКА ; књ. 48. 
Дру штве ни и исто риј ски спи си. књ. 18)

202. Jagićevi Spo me ni / M. Rešetar // Vi je nac. 
2 : 3 : 12 (16. lip nja 1924) 391–392.

203. Нов ци кри во тво ре ни од бо сан ских вла-
да ра / Ми лан Ре ше тар // Ка лен дар-ал ма нах 
Про све та 1925. Уре дио В. Га ћи но вић. Са ра је во 
: Из да ње Дру штва Про све те, 1924. Стр. 80–83.

204. Hr vat ski ili srp ski „Jezični Sa vjet nik“ za sve 
one, ko ji žele do bro go vo ri ti i pi sa ti književnim našim 
je zi kom. Do pu na Broz-Ivekovićevu „Rječniku hr vat-
sko ga je zi ka“. Na pi sao Dr T. Maretić – u Za gre bu 
1924 / M. Rešetar // Срп ски књи жев ни гла сник. 
5 : 11 : 7 (1. април 1924) 552–555.

205. Sli ke sta ro ga Du brov ni ka / Mi lan Rešetar 
// Na rod na sta ri na. 3 : 8 (Pro si nac 1924) 176–189.

206. Скер лић је пре ра но умро / М. Ре ше тар 
// Срп ски књи жев ни гла сник. 5 : 12 : 2 (16. мај 
1924) 130–132.

1925
207. Dva dubrovačka švindlera iz 17-oga vi je ka 

/ na pi sao prof. M. Rešetar // Dubrovački list. 2 : 10 
(7. mar ta 1925) 1–2.
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719 ; Мен че тић Ши шко, 734 ; Ми ка ља Ја ков, 756 
; Ми ле ци је, 767 ; Мен че тић Вла ди слав, 831 ; Мо-
нал ди Ми хо, 868.

224. Pe ro Bud ma ni : [ne kro log] / Na pi sao dr 
Mi lan Rešetar // Lje to pis Ju go sla ven ske aka de mi-
je zna no sti i umjet no sti za go di nu 1924/1925. 39 
(1926) 91–111.

225. Početak dubrovačke općine / Mi lan Rešetar 
// Dubrovački list. 3 : 26 (24. ju la 1926 1–2.

226. Serbokroatisches Lesebuch, Karl Meyer, 
A. Stojićevič. Götingen, Vanderhoeck & Ruprecht, 
1927. 216 p. / M. Rešetar // Ју жно сло вен ски фи-
ло лог. 6 (1926–27) 248–251.

227. Ша љи ва пје сма и са ти ра у на шој ста ри јој 
ли те ра ту ри / М[и лан] Ре ше тар // Срп ски књи жев-
ни гла сник. 19 : 2 (1926) 111–122.

1927
228. Václav Vondrák : [ne kro log] / Na pi sao dr 

Mi lan Rešetar // Lje to pis Ju go sla ven ske aka de mi je 
zna no sti i umjet no sti za go di nu 1925/26 i 1926/27. 
40 (1927) 132.

229. Из да ња Див ко ви ће ва На у ка кр стјан ско-
га / М. Ре ше тар // При ло зи за књи жев ност, је зик, 
исто ри ју и фол клор. 7 : 1–2 (1927) 31–39.

230. Kvan ti tet u dje li ma Ma ri na Držića / M. 
Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i 
umjet no sti. Filologičko-historički i filosofičko-juri-
dički raz re di. 233 : 102 (1927) 145–196.

231. Сво бо ди ја да ; Ма ње пје сме ; Про за / Пе-
тар Пе тро вић Ње гош ; у ре дак ци ји Ми ла на Ре-
ше та ра. – [Др жав но изд.]. – Бе о град : Др жав на 
штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца, 1927. – X, 457 стр. : факс. ; 21 cm. – (Це ло-
куп на де ла Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша ; Ма ња 
де ла књ. 2)

Пред го вор: стр. V–VI.
232. Срп ски ди а лек то ло шки збор ник, књи га 

III / М. Ре ше тар // Ју жно сло вен ски фи ло лог. 6 
(1926–27) 252–260.

1928
233. Гор ски ви је нац / вла ди ке цр но гор ско га 

Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша ; с ко мен та ром Ми ла-
на Ре ше та ра. – 9. изд. – Би о град : С. Б. Цви ја но-
вић, 1928. – LII, 158 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm

Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: стр. 
V–LII.

234. Dubrovačka „Vijećnica“ / Mi lan Rešetar 
// Vje snik Arheološkog mu ze ja u Za gre bu. 15 : 1 
(Siječanj 1928) 43–48.

235. На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват-
ско-сло ве нач ка. Књ. 3, Н-Р / Ст. Ста но је вић. – За-
греб : Би бли о граф ски за вод, 1928 (За греб : За кла-
да ти ска ре На род них но ви на). – 838 стр. ; 25 cm

214. Sa la man ke zi i sor bo ne zi / M. Rešetar // 
Dubrovački list. 2 : 19 (9. ma ja 1925) 1–2.

215. Po sled nji dubrovački vla ste lin / M. Rešetar 
// Dubrovački list. 2 : 25 (20. ju na 1925) 2–3.

216. Пред го вор / М. Ре ше тар // Срп ски ак цен-
ти / Ђу ро Да ни чић. – Бе о град : Срп ска кра љев ска 
ака де ми ја, 1925. Стр. V–VI. – (По себ на из да ња / 
Срп ска кра љев ска ака де ми ја ; књ. 58. Фи ло соф-
ски и фи ло ло шки спи си ; књ. 16)

217. Svađe među dubrovačkom vla ste lom : sa-
la man ke zi i sor bo ne zi / Mi lan Rešetar // No vo do ba 
(Split) 8 : 115 (17. ma ja 1925) 10.

218. Sla ven ska pre zi me na dubrovačke vla ste le 
/ M. Rešetar // Dubrovački list. 2 : 32 (8. av gu sta 
1925) 2 i 33 (15. av gu sta 1925) 1–2.

219. An tu ni ni i La za ri ni / M. Rešetar // Dubro-
vački list. 2 : 37 (19. sep tem bra 1925) 1–2.

1926
220. Гор ски ви је нац ; Лу ча Ми кро ко зма ; 

Шће пан Ма ли / Пе тар Пе тро вић Ње гош ; у ре-
дак ци ји Ми ла на Ре ше та ра. – [Др жав но изд.]. – 
Бе о град : Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, 1926. – 355 стр., [2] ли ста с 
та бла ма : факс. ; 21 cm. – (Це ло куп на де ла Пе тра 
Пе тро ви ћа Ње го ша ; књ. 1. Ве ћа де ла)

221. Dje la Ign ́ a ci ja Ǵorǵi (Ign ́ a ta Đorđića). Knj. 
2, Sal ti jer slo vin ski i pro za. [De o] 2 / za štampu pri-
re dio M[i lan] Rešetar. – U Za gre bu : Ju go sla ven ska 
aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1926. – CLII str., str. 
321–760, [2] str. s ta bla ma (faks.) ; 24 cm. – (Sta ri 
pi sci hr vat ski ; knj. 25)

Str. XXIII–CXXIX: Pred go vor / M. Rešetar.
222. Ли бро од мно зи јех раз ло га : ду бро вач ки 

ћи рил ски збор ник од г. 1520. / из дао Ми лан Ре-
ше тар. – Срем ски Кар лов ци : Срп ска кра љев ска 
ака де ми ја, 1926. – XXVII, 221, 4 стр. : факс. ; 23 
cm. – (Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев ност 
срп ског на ро да / СКА. Пр во оде ље ње, Спо ме ни ци 
на срп ском је зи ку ; књ. 15)

223. На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват-
ско-сло ве нач ка. Књ. 2, И-М / Ст. Ста но је вић. – 
За греб : Би бли о граф ски за вод, [1926] (За греб : 
За кла да Ти ска ре На род них но ви на). – 928 стр. 
; 25 cm

Тек сто ви М. Ре ше та ра: Ка бу жић Ма ро ји ца 
(Ca bo ga Ma rin), 201 ; Ка за ли ште у Ду бров ни ку, 
204–206 ; Ка зан чић Ан тун, 209 ; Ка на ве ло вић 
Пе тар (Ca na vel li), 227 ; Ком нен Ви це (Com ne no), 
357 ; Ко тру ље вић Бе но (Бе не дикт), 408–409 ; Лу-
ка ре вић Ја ков (Luc ca ri), 601 ; Лу ка ре вић Фра но 
(Luc ca ri), 601; Ма жи бра дић Ма ро је, 626 ; Ма-
жи бра дић Ора ци јо, 626 ; Мар ко вић Ам броз, 684 
; Мар чи Ни ко ла, 699 ; Ма ти ја ше вић Ђу ро, 703 ; 
Ма ти ја ше вић Иван Ма ри ја др, 703 ; Ме до Ан тун, 
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245. Тре шње у Ду бров ни ку / Ми лан Ре ше тар 
// Гла сник ду бро вач ког уче ног дру штва „Све ти 
Вла хо“. 1 (1929) 47–49.

1930
246. Karl H. Meyer, Un ter suc hun gen zur Ča-

kavština der in sel Krk (Ve glia), Sla visch-bal tische 
Qu el len und For schun gen. H, 3 / M. Rešetar // Sla via 
: časopis pro slo van skou fi lo lo gii. 8 : 2 (1929–30) 
371–383.

247. Dva pri lo ga o Ig nja ci ju Gjurgjeviću (Gjorgji-
ću) / M. Rešetar // При ло зи за књи жев ност, је зик, 
исто ри ју и фол клор. 10 : 1 (1930) 57–64.

1. Му за Си чи ли јан ка ; 2. Ис прав ке и до пу не 
о жи во ту и ра ду Ђур ђе ви ћа.

248. Dje la Ma ri na Držića / za štampu pri re dio 
Mi lan Rešetar. – 2. izd. – Za greb : Ju go sla ven ska 
aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1930. – CXLVII, 
552 str., 2 li sta s ta bla ma (faks.) ; 24 cm. – (Sta ri 
pi sci hr vat ski / Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti 
i umjet no sti ; knj. 7)

Садржи: Pje sni Ma ri na Držića sta vlje ne s mno-
zim dru zi ma li je pim stvar mi: Pje sni lju ve ne ; Ve ne re 
; Sta nac ; Ti re na ; Grižula ; Man de ; Skup ; Dun do 
Ma ro je ; Ar ku lin ; Džuho Ker pe ta ; Pje rin ; He ku ba.

249. Dr Václav Vážny, Čakavské nár ̌ečí v slo-
venském Podunají (1927) / M. Rešetar // Sla via : 
časopis pro slo van skou fi lo lo gii. 8 : 2 (1929/1930) 
374–383.

250. André Vaillant, Les Piesni razlike de Do-
minko Zlatarić ; La langue de Dominko Zlatarić : 
poète ragusain de la fin du XVIe siècle, Paris 1928 
/ M. Rešetar // Sla via : časopis pro slo van skou fi lo-
lo gii. 8 : 3–4 (1929/1930) 628–640.

251. Pred go vor / Mi lan Rešetar // Спо ме ни мо је-
га жи во та. Део 1, (1838–1880) / на пи сао В. Ја гић. 
Бе о град : Срп ска кра љев ска ака де ми ја, 1930. Стр. 
VI. (По себ на из да ња / СКА ; књ. 75. Дру штве ни 
и исто риј ски спи си ; књ. 30).

252. Pri log bi o gra fi ji Ma ri na Držića / M. Rešetar 
// При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-
клор. 10 : 2 (1930) 219–221.

253. La fi ne del la zec ca di Ra gu sa / M. Rešetar 
// Ras seg na nu mi sma ti ca (Or be tel lo : Tip. edi tri ce 
ro ma na). 27 : 6 (1930) 1–7.

254. Čremošnik G., Dubrovačka kan ce la ri ja 
do god. 1300 i naj sta ri je knji ge dubrovačke ar hi ve, 
Sa ra je vo 1927 / M. Rešetar // Sla via : časopis pro 
slo van skou fi lo lo gii. 8 : 3–4 (1929/1930) 659–661.

1931
255. Gla snik Dubrovačkog učenog društva „Sve ti 

Vla ho“, knji ga I / M. Rešetar // Sla via : časopis pro 
slo van skou fi lo lo gii. 9 : 2 (1930/1931) 443–446.

Тек сто ви М. Ре ше та ра: На ље шко вић Аугу-
стин, 7 ; На ље шко вић Ни ко ла, 7 ; На та лић Бу-
ди сла вић То ма, 29 ; Ни ко ла Ду бров ча нин, 72 ; 
Ор би ни Ма вар, 212 ; Па вао Ду бров ча нин, 257 ; 
Пал мо тић-Ди о но рић Ја ке та (Ја ков), 291 ; Пал мо-
тић Џо но (Ју ни је), 291–292 ; Пра цат Ми хо, 541 ; 
Пу цић Сол та но вић Ви це, 610 ; Ра њи на (Rag ni na) 
Ан дре тић Ник ша (Ни ко ла) 668–669 ; Ра њи на 
(Rag ni na) Дин ко (До ми ник) 669 ; Ра њи на (Rag-
ni na Ara ne us) Кли мент, 669 ; Рас тић (Re sti) Џо но 
(Ју ни је) Ан ту нов, 671 ; Ра ци Се ра фин (Raz zi), 720.

1929
236. A. Cro nia, Il can zo ni e re ra gu seo del 1507, 

Za ra 1927 / M. Rešetar // Sla via : časopis pro slo van-
skou fi lo lo gii. 7 : 4 (1928/1929) 635–643.

237. Dubrovačke tam ni ce / Mi lan Rešetar // Gla-
snik dubrovačkog učenog društva „Sve ti Vla ho“. 1 
(1929) 39–44.

238. Dubrovačko Ve li ko vijeće / Mi lan Rešetar 
// Du brov nik (re vi ja). 1 : 3–10 (1929) 60–68.

239. Matteo Bartoli, Introduzione alla neolin-
guistica..., Biblioteca dello Archivum Romanicum..., 
serie 2, vol. 12, Geneve..., 1925. / Milan Rešetar 
// Slavia : časopis pro slovanskou filologii. 7 : 1 
(1928/1929) 140–143.

240. Mea cul pa / Prof. Dr. Mi lan Rešetar // Du-
brovačka tri bu na. 1 : 44 (1. de cem bra 1929) 2–3.

О промени свога становишта од „се па ра ти-
сте“ до „унитарца“.

241. На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват-
ско-сло ве нач ка. Књ. 4, С-Ш / Ст. Ста но је вић. 
– За греб : Би бли о граф ски за вод, 1929 (За греб : 
За кла да Ти ска ре На род них но ви на). – 1088 стр. 
; 25 cm

Тек сто ви М. Ре ше та ра: Са гри Ни ко ла (Са гри-
но вић), 23 ; Са ра ко вић Или ја (Sa ra ca), 47 ; Са син 
Бра то са љић Ан тун, 50 ; Сла де Се ба сти јан (Dol ci), 
177 ; Сло ви нац, 253–254 ; Сор ко че вић Иван Фра-
на ти ца (Sor go), 278 ; Срђ 2, 332 ; Сте фа нус (Step-
ha nus, A. Step ha nis, De Step ha nis), 451 ; Стој ко вић 
Бе не дикт (Stay), 462 ; Стој ко вић Иван (Sto i cus), 
462 ; Хи џа Ђу ро, 800–801 ; Цри је вић Лу до вик 
(Cer va, Tu be ro), 901–902 ; Цри је вић Са ро (Cer va 
Se ra fin), 902 ; Чу бра но вић Ан дри ја, 966.

242. По пис ду бро вач ки јех вла сте о ски јех по-
ро ди ца / Ми лан Ре ше тар // Гла сник ду бро вач ког 
уче ног дру штва „Све ти Вла хо“. 1 (1929) 1–11.

243. По си ло ви ћев икав ско-је кав ски го вор / М. 
Ре ше тар // Ју жно сло вен ски фи ло лог. 8 (1928–29) 
83–87.

244. Re dak ci ja i iz vo ri Vatranovićeva Posvetilišta 
Abra mo va / M. Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka-
de mi je zna no sti i umjet no sti. Filologičko-historički i 
filosofičko-juridički raz re di. 237 : 104 (1929) 38–70.
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из да ња / СКА ; књ. 100. Фи ло соф ски и фи ло ло-
шки спи си ; књ. 24)

269. Je zik Ma ri na Držića / M. Rešetar // Rad 
Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti. Fi-
lologičko-historički i filosofičko-juridički raz re di. 
248 : 111 (1933) 99–240.

270. Što je sko pos? / M. Rešetar // Ју жно сло-
вен ски фи ло лог. 12 (1933) 208–210.

271. Pr vi ja nu a ra ili pr vi ja nu ar / M. Rešetar // 
Наш је зик. 2 : 3 (1933) 68–69.

272. Tre me da glie po co co no sci u te di Ra gu sei / M. 
Rešetar // Ras seg na nu mi sma ti ca. 30 : 1 (1933) 16–17.

273. P. Skok, Naša po mor ska i ri bar ska ter mi no-
lo gi ja na Ja dra nu, Spljet 1933, 194 str. / M. Rešetar 
// Ју жно сло вен ски фи ло лог. 12 (1933) 284–287.

1934
274. Autorschaft der Lieder des Sammelban-

des von N. Ranjina: Auszug aus der im „Rad“ Bd. 
247(1933), S. 92–147 veroeffentlichten Abhandlung 
/ Milan Rešetar // Bulletin international de l’Aca-
demie Yougoslave des sciences et des beaux-arts de 
Zagreb. 6 (1934) 45–50.

275. G. Čremošnik, Raz voj srp skog novčarstva 
do kra lja Mi lu ti na / Mi lan Rešetar // Nu mi sma ti-
ka : vje snik Numismatičkog društva u Za gre bu. 1 
(1934–1936)

276. Ger ma ni zmi u bro je nju / M. Rešetar // Наш 
је зик. 2 : 6 (1934) 169–170.

277. Dubrovačka „Tu ri ca“ / Mi lan Rešetar // 
Zbor nik za na rod ni život i običaje Južnih Sla ve na. 
29 : 2 (1934) 79–80.

278. Ја ги ће ви по след њи да ни и смрт / Ми-
лан Ре ше тар // Спо ме ни мо је га жи во та. Део 2, 
(1880–1923) / на пи сао В. Ја гић. Бе о град : Срп-
ска кра љев ска ака де ми ја, 1934. Стр. 317–320. 
(По себ на из да ња / СКА ; књ. 104. Дру штве ни и 
исто риј ски спи си ; књ. 45)

279. О аутен тич но сти дви ју Вла ди чи них пје-
са ма / М. Ре ше тар // Зет ски гла сник (Це ти ње). 6 
: 42–43 (27. ма ја 1934) 3.

280. Osman : po e mat hi storyczny o woj nie cho-
cim ski ej : (pi es ́ ni XIV i XV, uzu pe ł ni a ją ce po e mat, 
pióra Iva na Mažuranića) : z r. 1621 w XX pi e s ́ ni ach 
: ze wstę pem o Gunduliću i je go „Osma nie“ Mi la na 
Rešetara, oraz artyku ł em o rę ko pi sach „Osma na“ w 
Pol sce Wa cł a wa Par kot ta / Ivan Gundulić ; po e mat 
pr ze ł ożył Cze sł aw Ja str ze bi ec-Ko zł ow ski. – War sza-
wa : Dom ksi a ż ki pol ski ej, 1934. – 473 str., [9] li sto va 
s ta bla ma ; 21 cm. – (Bi bli o te ka ju go sł o wi a n ́ska ; t. 4)

281. Die Sprache des Marin Držić: Auszug aus 
der im „Rad“, Bd. 248(1934), S. 99–240 veroeffent-
lichten Abhandlung. / Von Milan Rešetar // Bulletin 
international de l’Academie Yougoslave des sciences 
et des beaux-arts de Zagreb. 6 (1934) 50–58.

256. Из пи са ма пок. Љуб. Сто ја но ви ћа / М. 
Ре ше тар // При ло зи за књи жев ност, је зик, исто-
ри ју и фол клор. 11 : 1–2 (1931) 45–53.

257. Re dak ti o nen und Qu el len von Vetranović 
„Posvetilište Abra mo vo“. Aus zug aus der im „Rad“, 
Bd. 237, ve ro ef fen tlic hten Ab han dlung / Von Mi lan 
Rešetar // Bulletin international de l’Academie yougos-
lave des sciences et les beaux-arts de Zagreb; classes: 
D’histoire et de philologie; De philosophie et de droit; 
Des beaux-arts et belles lettres. 4 (1931) 99–102.

258. Les changements d’accent des substantifs 
en serbo-croate : les masculins / Milan Rešetar // 
Revue des études slaves. 11 : 1–2 (1931) 12–40.

259. Les changements d’accent des substantifs 
en serbo-croate : neutres et féminins / Milan Rešetar 
// Revue des études slaves. 11 : 3–4 (1931) 187–200.

1932
260. An dré Va il lant, La lan gue de Do min ko 

Zlatarić II. Morp ho lo gie, Pa ris 1931 / M. Rešetar 
// Sla via : časopis pro slo van skou fi lo lo gii. 11 : 1 
(1932) 147–156.

261. Pavlović Dra go ljub, Đorđe Bašić dubrovački 
bi o graf XVIII. ve ka, Be o grad 1931 / M. Rešetar // 
Sla via : časopis pro slo van skou fi lo lo gii. 11: 1 (1932) 
366–368.

262. Dr. Frank Wol lman, Njegušův de se te rac 
(!), Sla via Roč. IX, S. 4. Pra ha 1931 / M. Rešetar // 
При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-
клор. 12 : 1 (1932) 135–138.

263. Još o 1. sing. im pe ra ti va / M. Rešetar // Ју-
жно сло вен ски фи ло лог. 11 (1932) 1–6.

264. Dr T. Maretić, Gra ma ti ka i sti li sti ka hr-
vat sko ga ili srp sko ga književnoga je zi ka. dru go po-
pra vlje no iz da nje u Za gre bu 1931... / M. Rešetar 
// Sla via : časopis pro slo van skou fi lo lo gii. 11 : 3–4 
(1932) 578–604.

265. Pi sma Ign ́a ta Đurđevića (Đorđića) i Dum 
Đura Matijaševića (Mat tei) / Mi lan Rešetar // Građa 
za po vi jest književnosti Hr vat ske JAZU. 11 (1932) 
124–144.

1933
266. Autor stvo pje sa ma Ra nji ni na Zbor ni ka / M. 

Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i 
umjet no sti. Filologičko-historički i filosofičko-juri-
dički raz re di. 247 : 110 (1933) 92–147.

267. Бер нар ди нов лек ци о нар и ње го ви ду бро-
вач ки пре пи си / од Ми ла на Ре ше та ра. – Бе о град 
: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, 1933. – 127 стр. ; 
24 cm. – (По себ на из да ња / СКА ; књ. 99. Фи ло-
соф ски и фи ло ло шки спи си. књ. 23)

268. Ду бро вач ки збор ник од год. 1520 / од 
Ми ла на Ре ше та ра. – Бе о град : Срп ска кра љев ска 
ака де ми ја, 1933. – X, 298 стр. ; 24 cm. – (По себ на 
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1937
297. Va ti kan ski hr vat ski mo li tve nik i Dubrovački 

psal tir, dva spo me ni ka hr vat ske pro ze 14. i 15. vi je ka, 
za štampu prir. i uvo dom po pra tio dr. Fra njo Fan cev. 
– Do da tak Naj sta ri ji štampani hr vat ski mo li tve nik, 
za štampu prir. dr. Ci ro Gi an nel li, iz da la Ju go sla ven-
ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, Za greb, 1934. 
/ [pot pi sa no M. Rešetar] // Sla via : časopis pro slo-
van skou fi lo lo gii. 14 : 1–2 (1936/1937) 244–248.

298. Д-р Дра го љуб Па вло вић, Сти је по Ђор ђић 
(Ђур ђе вић) ду бро вач ки пе сник XVII. ве ка – Бео-
град 1935... / М. Ре ше тар // Sla via : časopis pro 
slo van skou fi lo lo gii. 14 : 1–2 (1936/1937) 248–252.

299. Oda kle je Gundulić pre vo dio svo je „Pje sni 
po kor ne“? / Mi lan Rešetar // Збор ник лин гви стич-
ких и фи ло ло шких рас пра ва : А. Бе ли ћу о че тр-
де се то го ди шњи ци ње го ва на уч ног ра да по све ћу ју 
ње го ви при ја те љи и уче ни ци. Бео град : Мла да 
Ср би ја, 1937. Стр. 1–7.

300. Pje sme Šiška Menčetića i Ǵore Držića i osta le 
pje sme Ra ń i ni na zbor ni ka / pri re dio Mi lan Rešetar. 
– 2. sa svim preudešeno izd. – Za greb : Ju go sla ven-
ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1937 (Za greb : 
Nad bi skup ska ti ska ra). – CXXXI, 567 str., [3] li sta s 
ta bla ma (faks.) ; 24 cm. – (Sta ri pi sci hr vat ski ; knj. 2)

301. Les changements d’accent en serbo-croate 
: le verbe / Milan Rešetar // Revue des études slaves. 
17 : 1–2 (1937) 46–70.

1938
302. Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка из 

XVI. ви је ка / за штам пу при ре ди ли М. Ре ше тар и 
Ћ. Ђа не ли. – Бе о град : Срп ска кра љев ска ака де-
ми ја, 1938. – LXXI, 206 стр., XVII та бли. – (По себ-
на из да ња / СКА ; 122. Фи ло соф ски и фи ло ло шки 
спи си ; 32)

Са др жај: Срп ски мо ли тве ник од г. 1512 : 
Увод / но во из да ње при ре дио Ми лан Ре ше тар, 
IX–LX ; До да так уво ду / Ћи ро Ђа не ли, LXI–LXV 
; [Срп ски мо ли тве ник, текст], 1–109 ; Ва ри јан те, 
111–142. – Дви је ду бро вач ке слу жбе од г. 1552 / 
за штам пу при ре дио Dr Ci ro Gi an nel li, 143–162. 
[I. Služba mu ke Go spo di no ve], 163–176. [II. Služ-
ba mu ke Ma ri ji ne], 177–187. На по ме не к тек сту, 
189–207. Та бле I–XVII.

303. Dje la Ǵiva Fra na Gundulića / za štampu 
pri re dio Đuro Körbler ; a pre gle dao Mi lan Rešetar. – 
3. izd. – Za greb : Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti 
i umjet no sti, 1938. – XVI, 680 str. ; 24 cm. – (Sta ri 
pi sci hr vat ski / Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti i 
umjet no sti ; knj. 9)

Pred go vor pregledavčev: str. VII–XII.
304. Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка од г. 1512 / 

од Ми ла на Ре ше та ра // Глас / Срп ска кра љев ска 
ака де ми ја. Дру ги раз ред. 176 : 90 (1938) 171–239.

1935
282. Bernardins Lektionarium und dessen ra-

gusanische Abschriften / Milan Rešetar // Bulletin 
de l’Académie des lettres / Académie royale serbe. 
1 (1935) 33–36.

283. Dubrovačka per pe ra od g. 1618. / M. Reše-
tar // Ну ми зма ти чар (Бе о град). 2 (1935) 9.

284. Је ли сти гло ври је ме да се укло ни је кав-
ски књи жев ни го вор? / М. Ре ше тар // Наш је зик. 
3 : 6 (1935) 166–169.

285. Naj sta ri ji dubrovački za kon o prćijama i 
pi ro vi ma / M. Rešetar // Du bra va : kul tur no in for-
ma tiv ni list (Du brov nik) 3 : 22 (1935) 3.

286. Der ragusanische Sammelband vom Jah-
re 1520 / M. Rešetar // Bulletin de l’Academie des 
lettres / Académie Royale Sebe. 1 (1935) 25–31.

287. Les changements d’accent en serbo-croate 
: adjectifs et pronoms / Milan Rešetar // Revue des 
études slaves. 15 : 1–2 (1935) 64–74.

288. Šimun Dun du ri lo, dubrovačka ko me di ja 
XVII. ve ka, ob ja vio d-r Vin ko Radatović. Beo grad. 
1931 / M[i lan] Rešetar // Sla via : časopis pro slo van-
skou fi lo lo gii. 13 : 1 (1934/1935) 188–190.

1936
289. Je zik pje sa ma Ra ń i ni na Zbor ni ka / M. 

Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i 
umjet no sti. Filologičko-historički i filosofičko-juri-
dički raz re di. 255: 114 (1936) 77–220.

290. Mea cul pa / [Mi lan Rešetar] // Ше сти ја ну-
ар : по ли тич ко-ин фор ма тив ни лист (Мо стар). 1 : 
1 (6. ја ну ар 1936) 3 и 2 (14. ја ну ар 1936) 2.

Пре штам па но из Зо ре (1912). 
291. Naj sta ri je dubrovačke min ce. – Résumé: 

I piú an tic hi fol la ri di Ra gu sa / Mi lan Rešetar // 
Nu mi zma ti ka (Za greb). 2–4 (1934–1936) 65–69.

292. Ник ша Зви је здић : ду бро вач ки срп ски 
кан це лар XV ви је ка / од Ми ла на Ре ше та ра // Глас 
/ Срп ска кра љев ска ака де ми ја. Дру ги раз ред. 169 
: 87 (1936) 167–209.

293. Но ве ду бро вач ке по ве ље Сто ја но ви ће ва 
Збор ни ка / Ми лан Ре ше тар // Глас / Срп ска кра-
љев ска ака де ми ја. Дру ги раз ред. 169 : 87 (1936) 
121–166.

294. Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла (Био-
град, На род на кул ту ра) / М. Ре ше тар // Ју жно-
сло вен ски фи ло лог. 15 (1936) 215–23.

При каз Це ло куп них де ла П. П. Ње го ша у 
из да њу Да ни ла Ву шо ви ћа.

295. Pr vo vri je me u Du brov ni ku po sli je ve li ke 
trešnje od god. 1667. / Mi lan Rešetar // No vo do ba 
(Split). 18 : 86 (12. apri la 1936) 13.

296. Sadašnji dubrovački „Dvor“ / Mi lan Rešetar 
// No vo do ba (Split). 18 : 86 (12. apri la 1936) 14.
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1941
316. Aka de mi ji na iz da n ́a Gundulićevih dje la 

/ Mi lan Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka de mi je 
zna no sti i umjet no sti. Filologičko-historički i filo-
sofičko-juridički raz re di. 272 : 123 (1941) 67–92.

317. Glav ne oso bi ne Gundulićeva je zi ka / Mi lan 
Rešetar // Rad Hr vat ske aka de mi je zna no sti i umjet-
no sti. Historičko-filologički i filozofičko-juridički 
raz red. 272 : 123 (1941) 1–44.

318. Још јед на Ње го ше ва сли ка / М. Ре ше тар 
// За пи си : гла сник Це тињ ског исто риј ског дру-
штва. 25 : 4 (април 1941)

319. Ка ко је сам Ње гош се бе звао? / Ми лан 
Ре ше тар // Срп ски књи жев ни гла сник. н. с. 62 : 
2 (1940) 116–118.

320. Ко ли ко је пу та из да ван Гор ски Ви је нац / 
М. Ре ше тар // За пи си : гла сник Це тињ ског исто-
риј ског дру штва. 25 : 4 (април 1941) 193–195.

321. Naj sta ri ji dubrovački go vor : po sljed nja ras-
pra va / Mi lan Rešetar // Na rod ni list (Split). 3 : 10 
(13. mart 1941).

322. Pje sme pri pi si va ne Gunduliću / Mi lan Reše-
tar // Rad Hr vat ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti. 
Historičko-filologički i filozofičko-juridički raz red. 
272 : 123 (1941) 45–66.

1942
323. Iz go vor i pi sa nje pra sla ven skog vo ka la e ̌u du-

gim slo go vi ma / M. Rešetar // Rad Hr vat ske aka de mi je 
zna no sti i umjet no sti. Raz re da po vi je sno-je zi ko slov-
nog i fi lo zof sko-prav no ga. 273 : 123 (1942) 207–225.

1945
324. Mluv ni ce jazyka srbocharvátského / nap-

sal Mi lan Rešetar ; pr ̌eložil, upra vil a texty opa tr ̌il 
Václav Hroník. – Pra ha : Vesmír, 1945. – 186 str. ; 23 
cm. – (Prak tické učebnice slo vanských jazyku ̊ ; sv. 3)

1951
325. Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор. – Le plus 

an cien par ler de Du brov nik / Ми лан Ре ше тар // 
Глас / Срп ска ака де ми ја на у ка. Оде ље ње је зи ка 
и књи жев но сти. 201 : 1 (1951) 1–47.

При ступ на ака дем ска бе се да, про чи та на 7. 
мар та 1941. го ди не на Све ча ном ску пу Срп ске 
кра љев ске ака де ми је.

Ру ко пис бе се де на ла зи се у Ар хи ву САНУ 
под бр. 14456.

1952
326. Нај ста ри ја ду бро вач ка про за. – Résumé: La 

plus ancienne prose de Dubrovnik / Ми лан Ре ше тар. 
– Бе о град : На уч на књи га, 1952. – IV, 116 стр. ; 25 
cm. – (По себ на из да ња / Срп ска ака де ми ја на у ка 
; књ. 192. Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка ; књ. 4)

305. П. По по вић, Јед на па сто ра ла Ма ри на Др-
жи ћа (Пла кир и Ви ла), по се бан оти сак из XLIV 
књ. Го ди шњи це Ни ко ле Чу пи ћа (Био град 1935) 
/ М. Ре ше тар // Sla via : časopis pro slo van skou fi-
lo lo gii. 15 : 1 (1937/1938) 123–126.

306. Re dak ci je i ru ko pi si Gundulićeva „Osma-
na“ / M. Rešetar // Dje la Ǵiva Fra na Gundulića / za 
štampu pri re dio Đuro Körbler ; a pre gle dao Mi lan 
Rešetar. – 3. izd. – Za greb : Ju go sla ven ska aka de-
mi ja zna no sti i umjet no sti, 1938. Str. 104–135. (Sta ri 
pi sci hr vat ski ; knj. 9)

307. Rječnik i dik ci ja pje sa ma Ra n ́ i ni na Zbor-
ni ka / M. Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka de mi je 
zna no sti i umjet no sti. Filologičko-historički i filoso-
fičko-juridički raz re di. 260 : 117 (1938) 1–56.

308. Sta ri Du brov nik i njemački svi jet / Mi lan 
Rešetar // Ca mil la Lu cer na : 24. VI. 1868–1938. 
Graz : He in rich Sti asnys Soh ne, 1938. Str. 133–139.

1939
309. Ko je ga je da na umro i gdje je sa hra njen 

Gundulić / Mi lan Rešetar // Du brov nik. 16 : 17 (29. 
apri la 1939) 1–2.

310. Početak ko va n ́a dubrovačkoga nov ca / M. 
Rešetar // Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i 
umjet no sti. Filologičko-historički i filosofičko-juri-
dički raz re di. 266 : 120 (1939) 149–170.

311. Il ser to del la Mon tag na : qu a tro sto ri co del-
la fi ne del se co lo XVII / Pi e tro II Petrović Njegoš ; 
ver si o ne di Um ber to Ur ba ni ; com men to di Mi lan 
Rešetar / Ur ba ni, Um ber to. – Mi la no : Gar zan ti, 
1939. – XXVI, 171 str. ; 19 cm

Str. VII–XXII: Pi e tro II Pi e tro Petrović Njegoš / 
Um ber to Ur ba ni.

1940
312. Гор ски ви је нац вла ди ке цр но гор ско га 

Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша / с уво дом и ко мен-
та ром Ми ла на Ре ше та ра. – 10. изд. – Бе о град : 
Др жав на штам па ри ја, 1940. – LXIII, 159 стр. ; 20 
cm. – (Ода бра не стра не ју го сло вен ских пи са ца)

Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: стр. 
IX–LXI.

313. Ње го ше ва пи сма / Ми лан Ре ше тар // Срп-
ски књи жев ни гла сник. н. с. 61 : 1 (1940) 38–41.

При каз књи ге „Пи сма П. П. Ње го ша“ (при ред. 
Ду шан Вук сан).

314. Pietro II Petrović Njegoš, Il Serto della 
Montagna ... versione di Umberto Urbani, Milano, 
1939 / M. Rešetar // При ло зи за књи жев ност, је-
зик, исто ри ју и фол клор. 19 : 1–2 (1940) 186–190.

315. Ср бин и Хр ват / Ми лан Ре ше тар // Гла-
сник Под млат ка Цр ве но га кр ста. 20 : 4 (1940) 1.
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Dialektstudien. Wien : Akademie der Wissenschaf-
ten ; Hölder, 1975. Str. 1–222.

Исто: Die serbokroatische Betonung südwest-
licher Mundarten / M. Rešetar. Nendeln ; Kraus ; 
1975 ; VI, 222 S.

1983
335. Iza bra na dje la / Mi lan Rešetar ... [et al.] ; 

[pri re dio Jo sip Bratulić]. – Za greb : Na klad ni za vod 
Ma ti ce hr vat ske, 1983. – 503 str., [5] l. sa sl. auto ra : 
ilu str. ; 21 cm. – (Pet stoljeća hr vat ske književnosti 
; knj. 121/1)

Из са држа ја: Gundulićev Osman, 19–29 ; Sta ri 
dubrovački te a tar, 30–40 ; Sta ri Du brov nik i njemač-
ki svi jet, 41–45 ; Va ti kan ski dubrovački mo li tve nik 
i Dubrovački psal tir, 46–51.

1997
336. Le colonie serbocroate nell’Italia Meridio-

nale / Milan Rešetar. Trad. ital., pref., note, bibliogr. 
a cura di Walter Breu. – Campobasso: Amministra-
zione Provinciale, 1997. – XVI, 294 str. ; 20 cm

2001
337. Mi lan Rešetar / pri re dio Mar ko Samardžija 

// Je zi ko slov ne ras pra ve i članci / Fra njo Iveković, 
Ivan Broz, To mo Maretić, [et all.]; pri red. Mar ko 
Samardžija. – Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 2001. Str. 
261–343.

Са др жи: Pred go vor / Mar ko Samardžija. – Lje-
to pis Mi la na Rešetara (M. S.). – Bi bli o gra fi ja Iz da-
nja dje la Mi la na Rešetara (M. S. i A. V.). – Važnija 
li te ra tu ra o Mi la nu Rešetaru (M. S.). – Mea cul pa 
An ke ta o južnom ili istočnom narečju u srp sko-hr-
vat skoj književnosti XXVIII. [pri log]. – Uni fi ka ci ja 
našega pra vo pi sa. – Je li sti glo vri je me da se uklo ni 
je kav ski književni iz go vor?. – Članci na njemačkom 
je zi ku (Iz bor) / pre veo Mar ko Samardžija): Was be-
de u tet ha sa si bei M. Držić? Što znači ha sa si kod M. 
Držića? – Mi ca glia und sein Wörterbuch Mi ca glia 
i nje gov rječnik. – Zur Bezeichnung der serbokro-
atischen Betonung. O označivanju srp sko hr vat skih 
na gla sa ka.

2010
338. Štokavski di ja le kat / Mi lan Rešetar ; s nje-

mačkog pre ve la Sto jan ka Makočević. – Pod go ri ca 
: Ma ti ca cr no gor ska, 2010. – 425 str. ; 21 cm + ge-
o gr. kar te. 

Пре вод де ла: Der Štokavische Di a lekt / von Mi-
lan Rešetar

1954
327. Гор ски ви је нац : исто ри че ско со би ти је 

при свр шет ку XVII ви је ка / Пе тар Пе тро вић-Ње-
гош ; [ко мен тар и реч ник Ми ла на Ре ше та ра]. – 
Бе о град : Рад, 1954. – 220 стр. ; 17 cm. – (Ју го-
сло вен ски пи сци ; 5)

1957
328. Elementargrammatik der serbokroatischen 

Sprache / Milan Rešetar ; herausgegeben von Ed-
mund Schneeweis. – 3., verbesserte Aufl. – Halle 
(Saale) : M. Niemeyer, 1957. – 128 str. ; 21 cm. – 
(Slawistische Bibliothek ; Nr. 5)

1958
329. Ка ко су се пред ста вља ле Др жи ће ве дра ме 

/ Ми лан Ре ше тар // 450 го ди на од ро ђе ња Ма ри на 
Др жи ћа / [при ре дио Ми ро слав Пан тић]. Бе о град 
: Срп ска књи жев на за дру га, 1958. Стр. 347–358. 
(Срп ска књи жев на за дру га ; ко ло 51 ; књ. 343)

Од ло мак из сту ди је о Ма ри ну Др жи ћу из из-
да ња Ста ри пи сци хр ват ски књ. 7, За греб 1930.

1959
330. Elementargrammatik der serbokroatischen 

Sprache / Milan Rešetar. – 4. Aufl. – Halle (Saale) 
: Veb Max Niemeyer, 1959. – 128 str. : ilustr. ; 21 
cm. – (Slawistische Bibliothek ; nr. 5)

1960
331. Gor ski vi je nac : istoričesko so bi ti je pri svr-

šetku XVII vi je ka / Pe tar Petrović Njegoš ; [ko men tar 
i rečnik Mi la na Rešetara]. – Be o grad : Rad, 1960. 
– 157 str. ; 18 cm. – (Bi bli o te ka Reč i mi sao. ko lo 
1 ; knj. 12)

332. Il serto della montagna : quadro storico 
della fine del secolo XVII / Pietro II Petrović Njegoš 
; versione di Umberto Urbani ; commento di Milan 
Rešetar. – Padova : Ribelato, 1960. – XXXII, 172 str. ; 
18 cm. – (Biblioteca del castello / Cittadella, Padova)

1962
333. Гор ски ви је нац / Пе тар Пе тро вић Ње гош 

; с пред го во ром Ми ла на Ре ше та ра. – Це ти ње : 
Обод, 1962. – 181 стр. ; 17 cm

Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: стр. 
3–51.

1975
334. Die serbokroatische Betonung südwestli-

cher Mundarten / von Milan Rešetar // Südslavische 
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Г
Га ври ло вић, Ан дра 62
Га ла ган, Па вел Гри гор је вич (Га ла ган, Па вел Гри-

го рь е вич) 59
Ги јон, Бру но (Guyon, Bru no) 176
Гле ђе вић, Ан тун 213
Гра дић, Ба зил 213
Гра дић, Стје пан 213
Гун ду лић, Џи во (Иван) Фра нов 61, 63, 75, 76, 78, 

110, 165, 185, 194, 200, 213, 280, 299, 303, 306, 
309, 316, 317, 322

Гун ду лић, Тро јан 213
Гун ду лић, Фра но 213
Гун ду лић, Џи во (Иван) Ма ри нов 213
Гун ду лић, Џи во (Иван) Ши шков 213
Гун ду лић, Ши шко (Си ги смунд) 213
Гу че тић, Бен де ви ше вић Сав ко 173, 213

Д
Да ни чић, Ђу ро 34, 212, 216
Де Ри вер сис, Фи лип 213
Де лић, Ст. 90
Див ко вић, Ма ти ја 153, 229
Ди ми три је Хо ма ти јан (Δημήτριος Χωματη-

νός) 24
Ди ми тро вић, Ни ко ла 213
Др жић, Ма рин 111, 173, 213, 230, 248, 252, 

269, 281, 305, 329, 337
Др жић, Џо ре (Ђор ђе) 53, 213, 300

Ђ
Ђа не ли, Ћи ро (Gi an nel li, Ci ro) 297, 302
Ђу рађ Ду бров ча нин 213
Ђур ђе вић (Ђор ђић), Сти је по 213, 298
Ђур ђе вић, Иг њат 160, 173, 182, 213, 221, 247, 

265

Ж
Жи ва но вић, Јо ван 27

З
Зви је здић, Ник ша 292
Зла та рић, До мин ко 68, 213, 246, 260
Зу зо рић, Цви је та 213

А
Амат Лу зи та нац 49
Апен ди ни, Фран че ско Ма ри ја (Ap pen di ni, Fran-

ce sco Ma ria) 153, 213

Б
Ба љи ви, Ђу рађ 213
Бан ду ри, Ан селм 213
Ба ра ко вић, Ју рај 153
Бар то ли, Ма тео (Bar to li, Mat teo) 239
Ба шић, Ђор ђе 264
Бе лић, Алек сан дар 103, 104, 105, 191
Бер нар дин Спли ћа нин 42
Бе те ра, Ба ро 170, 213
Бо ба ље вић, До ма ња, 213
Бо ба ље вић, Са бо 213
Бо го ро диц киј, Ва си лиј Алек се је вич (Бо го ро диц-

кий, Ва си лий Алек се е вич) 45
Бо жо вић, Ми хо 213
Брандт, Ро ман Фјо до ро вич (Брандт, Ро ман Фё-

до ро вич) 38
Бра тић, То ма Аћи мов 90
Бра у то вић (Бра у тић), Ни ко ла 213
Бра у то вић, Ви це 213
Бреу, Вал тер (Breu, Wal ter) 336
Броз, Иван 20
Бру ер (Бру е ро вић), Мар ко 213
Буд ма ни, Пе ро 152, 224
Бу не, Ви це 213
Бу нић Ву чи ће вић, Ни ко ли ца 213
Бу нић Ву чи ће вић, Џи во, Иван 213
Бу нић, Лу ко 213
Бу нић, Ми хо 213
Бу нић, Фра но 213
Бу ре сић (Бу ре шић), Ма рин 164, 213

В
Ва жни, Вац лав (Vážny, Václav) 249
Ва јан, Ан дре (Va il lant, An dré) 199, 246, 260
Ве тра но вић, Ма вар 58, 213, 244, 257
Вил перт, Јо зеф (Wil pert, Jo seph) 88
Вод ник, Бран ко 147
Вој но вић, Иво 161
Вол ман, Франк (Wol lman, Frank) 262
Вон драк, Вац лав (Vondrák, Václav) 228
Вук сан, Ду шан 313
Ву че тић, Ан то ни је 213
Ву шо вић, Да ни ло 294

ИНДЕКС  
Име на за би бли о гра фи ју
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Ме је, Ан то ан (Me il let, An to i ne) 199
Мен че тић Вла ди слав 223
Мен че тић, Ши шко 53, 223, 300
Ми ка ља, Ја ков (Mi ca glia, Gi a co mo) 126, 223, 337
Ми лас, Ма теј 47
Ми лаш, Ни ко дим 50
Ми ле ци је 223
Мо нал ди, Ми хо 223

Н
На ље шко вић Аугу стин 235
На ље шко вић, Ни ко ла 26, 235
На та лић Бу ди сла вић, То ма 151, 235
Ни ко ла Ду бров ча нин 235
Но ва ко вић, Сто јан 29, 33, 35, 36, 48

О
Об ра до вић, До си ти је 62
Ор би ни, Ма вар 235
Оре бић, Јо зо 66
Ор си нић, Бе не дикт 208

П
Па вао Ду бров ча нин 235
Па вић, Ар мин 78
Па вло вић, Дра го љуб 264, 298
Пал мо тић, Ју ни је Џо но 19, 68, 173, 235
Пал мо тић-Ди о но рић Ја ке та (Ја ков) 235
Пан ду ро вић, Си ма 179
Па са рић, Ан тун 41
Пе ру шек, Рај ко 92
Пе тро вић, Лео 109
Пе тро вић Ње гош, Пе тар 7, 13, 16, 17, 21, 77, 84, 92, 

102, 121, 123, 166, 193, 197, 220, 231, 233, 279, 
311, 312, 313, 314, 318, 319, 327, 331, 332, 333

Пе тров ски, Не стор Мем но но вич (Пе тров ский, 
Не стор Мем но но вич) 70

По по вић, Па вле 73, 74, 137, 305
По си ло вић, Па вао 153
Пра цат, Ми хо 235
Про ха ска, Дра гу тин 122
Пу цић, Сол та но вић Ви це 235
Па вић, Ал фонс 100

Р
Ра да то вић, Вин ко 288
Рад нић, Ми хај ло 210
Ра њи на (Rag ni na), Ник ша (Ни ко ла) Ан дре тић 

42, 53, 274, 235
Ра њи на (Rag ni na, Ara ne us), Кли мент 235
Ра њи на (Rag ni na), Дин ко (До ми ник) 25, 82, 235, 

266, 289, 307
Рас тић (Re sti), Џо но (Ју ни је) Ан ту нов 235
Ра ци, Се ра фин, (Raz zi) 235
Ре гин, Иван Ло вро 67

И
Ива ни ше вић, Фра но 89
Ив ко вић, Ми лош 75
Ив шић, Стје пан 148
Иле шић, Фран 146
Иљин ски, Гри го риј Ан дре је вич (Иль ин ский, 

Гри го рий Ан дре е вич) 95

Ј
Ја гић, Ва тро слав 18, 148, 162, 202, 251, 278
Јаст же бјец-Ко злов ски, Че слав (Ja str ze bi ec-

Ko zł ow ski, Cze sł aw) 280
Је ла чић, Јо сип 156
Јен сен, Ал фред 61

К
Ка бу жић, Ма ро ји ца 223
Ка зан чић, Ан тун 223
Ка на ве ло вић, Пе тар (Ca na vel li) 223
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 32, 34, 212
Кар лгрен, Ан тон (Kar lgren, Lars An ton Na ta-

nael) 139
Кер блер, Ђу ро 200
Кир сте, Јо хан (Kir ste, Jo hann) 4
Ко тру ље вић, Бе но (Бе не дикт) 223
Ком не но, Ви чен цо 208, 223
Ко шу тић, Ра до ван 180
Крај це нах, Вил хелм (Creizenach, Wilhelm Michael 

Anton) 71
Кро ни ја, Ар ту ро (Cro nia, Ar tu ro) 236
Кр сти че вић, Ма рин 53
Ку шар, Мар цел 9, 10

Л
Ле скин, Ав густ (Le skien, August) 149
Ли пов ски, Алек сан др Ла врен ти је вич (Ли пов-

ский, Алек сан др Ла врен ть е вич) 60
Лу ка ре вић, Ја ков (Luc ca ri) 223
Лу ка ре вић, Фра но (Luc ca ri)  68, 223

М
Ма жи бра дић, Ма ро је 223
Ма жи бра дић, Ора ци јо 223
Ма јер, Карл (Mayer, Karl) 226, 250
Ма ко че вић, Сто јан ка 338
Ма ли на, Вла ди мир 37
Ма ре тић, То мо 206, 261
Мар ко вић, Ам броз 223
Ма ру лић, Мар ко 55, 68
Мар чи, Ни ко ла 98, 223
Ма ти ја ше вић Ђу ро 223, 265
Ма ти ја ше вић Иван Ма ри ја 223
Ме ди ни, Ми ло рад 54, 79
Ме до, Ан тун 223
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Ф
Фан цев, Фра њо 297

Х
Хек то ро вић, Пе тар 66, 58
Хирт, Хер ман (Hirt, Her man Al fred) 44
Хи џа Ђу ро 241
Хро ник, Вац лав (Hroník, Václav) 324

Ц
Цри је вић, Лу до вик (Cer va, Tu be ro) 241
Цри је вић, Са ро (Cer va Se ra fin) 241
Црн чић, Кл. 77

Ч
Чре мо шник, Гре гор 254, 275
Чу бра но вић, Ан дри ја 54, 125, 241

Ш
Шај ко вић, Иван 69
Шах ма тов, Алек сеј Алек сан дро вич (Шах ма-

тов, Алек сей Алек сан дро вич) 43
Шер цер, Иван (Scher zer, Ivan) 78
Шне вајс, Ед мунд (Schne e we is, Ed mund) 328
Штрох, Франц (Stroh, Franz) 150

Ри ко, Ан то нио (Ric co, An to nio) 56
Ру жић, Ду шан 24

С
Са гри, Ни ко ла (Са гри но вић) 241
Са мар џи ја, Мар ко 337
Са ра ко вић, Или ја (Sa ra ca) 241
Са син, Ан тун Бра то са љић 241
Скер лић, Јо ван 204
Скок, Пе тар 270
Сла де, Се ба сти јан (Dol ci) 241
Сор ко че вић, Иван Фра на ти ца (Sor go) 241
Сте по вич, Ан дро ник Јо а ни ки је вич (Сте по вич, 

Ан дро ник Иоан ни ки е вич) 59
Сте фа нус (Step ha nus, A. Step ha nis, De Step ha-

nis) 241
Сто ја но вић, Љу бо мир 13, 256
Сто ји ће вић, Алек сан дар 226
Стој ко вић, Бе не дикт (Stay) 241
Стој ко вић, Иван (Sto i cus) 241

Ћ
Ћо ро вић, Вла ди мир 143

У
Ур ба ни, Ум бер то 311, 314, 332
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Mittheilungen der Herrn Prpf. Dr. L. Miletić in So-
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Решетар, Милан
9. Др Милан Решетар : [биографија и би бли о-
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кра љевске академије. 11 (1899) 155–157.
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Leskien, August
10. M. Rešetar, Die serbokroatische Betonung süd-
westlicher Mundarten ... Wien 1900 / A. Leskien // 
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Шајковић, Иван
11. Одговор на оцену г. d-r. М. Решетара / од Ивана 
Шајковића. – Београд : Штампарска радионица 
Војнога министарства, 1901. – 12 стр. ; 25 cm
Одговор И. Шајковића на оцену М. Решетара у: 
Archiv für slavische Philologie. 24 (1902) 251–254.

1904

Живојновић, Јован
12. M. Rešetar, Die Metrik Gundulić’s / Ј. Ж. Ж. // 
Летопис Матице српске. 266 : 4 (1904) 78–84 и 
267 : 5 (1904) 109–117.

Maretić, Tomo
13. Die Widmung eines Gedichtes Vetranic’s / Tomo 
Maretić // Archiv für slavische Philologie. 26 (1904) 
262–266.

1908

Тројановић, Сима
14. Три расправе о словенским колонијама у 
Италији / Сима Тројановић // Српски књижевни 
гласник. 21 : 10 (1908) 779–784.

Белић, Александар 
15. Der štokavische Dialekt von Milan Rešetar. 
Mit zwei Karten. Wien 1907 / A. Belić // Rocznik 
slawistyczny. 1 (1908) 184–202.
Превод у : Просветни гласник. 30 : 6 (1909) 491–
502.

1890

Аноним
1. Ново издање Горског вијенца / Аноним // Мале 
новине (Београд). 3 : 245 (8. септембра 1890) 2–3.

1891

Јагић, Ватрослав
2. Einige Bedenken aus Anlass der vorhergehenden 
Abhandlung Dr. Rešetar’s / V. Jagić // Archiv für 
slavische philologie. 13 (1891) 388–397.

Стојановић, Љубомир
3. Горски вијенац владике црногорскога Петра 
Петровића Његоша. Увод и коментар написао 
др Милан Решетар. У Загребу ... 1890 / Љубомир 
Стојановић // Просветни гласник. 12 : 1-2 (1891) 
57–67.

4. Реферат Решетаровог издања Горског вијенца 
/ [Љубомир Стојановић] // Нова Зета (Цетиње). 
3 : 2 (1891) 63–64.

1892

Остојић, Тихомир
5. Милан Решетар, Горски вијенац владике 
црногорског Петра Петровића Његоша. 
Једанаесто државно издање ... 1892 / Тих. Остојић 
// Стражилово. 5 : 42 (18. октобра 1892) 667–669 
и 43 (25 октобра 1892) 682–684.

1893

Maretić Tomo
6. Da li ie ili ije? / T. Maretić // Наставни вјесник. 
1 (1893) 148–156 и 363–364.

1894

Живановић, Јован
7. Бранич српскога језика / Јован Живановић // 
Стражилово. 7 : 1 (2. јануара 1894) 13–15 и 2 (9. 
јануара 1894) 29–31 и 6 (6. фебруара 1894) 94–95 
и 10 (6. марта 1894) 158–159.

1897

Живановић, Јован
8. Vorläufige Berichte der Balkan Kommision. I Über 
Dialectforschung auf der Balkanhalbinsel nach den 

Гордана Радојчић-Костић
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1920

Пандуровић, Сима
25. „Горски вијенац” владике црногорскога Петра 
Петровића Његоша. Седмо издање с коментаром 
Милана Решетара. Издање С. Б. Цвијановића, 
Београд 1920 / С. Пандуровић // Мисао. 4 : 4 
(1920) 1693–1700.
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Wijk, Nicolaas van
26. Du déplacement de l’accent en serbo-croate / 
N. van Wijk // Revue des études slaves. Vol. 1 : 1–2 
(1921) 28–37.

Ђукић, Трифун
27. О коментару „Горскога вијенца” / Т. Ђукић // 
Мисао. 5 : 3 (1921) 229–233 и 5 : 4 (1921) 314–319.
Поводом коментара М. Решетара и приказа овог 
коментара из пера Симе Пандуровића у Мисао 
бр. 22 (1920) 1693–1700.

Поповић, Павле
28. M. Rešetar, Bibliografski prilozi. Građa za 
povjest književnosti, knj. 8–9, Zagreb 1916–1920 / 
Павле Поповић // Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор. 1 : 1 (1921) 127.

29. M. Rešetar, Sitniji prilozi. Građa za povjest 
književnosti, knj. IX, Zagreb 1916–1920 / Павле 
Поповић // Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор. 1 : 1 (1921) 127–128.

1922

Bulat, Petar
30. Jugoslovenstvo i civilizacija / P. Bulat // Jugoslo-
venska njiva. 2 (1922) 309–316.
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Wijk, Nicolaas van
31. L’accentuation de l’aoriste slave / N. Van Wijk // 
Revue des études slaves. Vol. 3 : 1–2 (1923) 27–47.

Ковијанић, Ристо
32. П. П. Његош, Горски Вијенац, Осмо издање 
с коментаром М. Решетара. Издање С. Б. 
Цвијановића – Београд 1923 / Ристо Ковијанић 
// Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор. 3 : 1–2 (1923) 254–261.
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Vaillant, André
33. Les origines de la langue littéraire ragusaine / 
André Vaillant // Revue des études slaves 4 : 3–4 
(1924) 222–251.

16. О српским или хрватским дијалектима / од 
А. Белића // Глас / Српска краљевска академија. 
Други разред. 78 : 47 (1908) 60–164.
Напомена уз чланак: Поводом књиге Милана 
Решетара „Der Štokavische Dialekt” Беч 1907.

1909

Белић, Александар
17. „Der štokavische Dialekt” von Milan Rešetar. 
Mit zwei Karten. Wien 1907. / А. Белић ; превео 
М. Ивковић // Просветни гласник. 30 : 6 (1909) 
491–502.
Из „Rocznik slawistyczny” I 1908.

18. Моја реч г. М. Решетару / А. Белић // Бранково 
коло. 15 : 17 (1909) 271–272.

19. О  српским или хрватским дијалектима : 
Одговор г. Д-ру. М. Решетару / од А. Белића // 
Бранково коло. 15 : 7 и 8 (1909) 111–112 и 126–
127.

Георгијевић, М.
20. О штокавскоме дијалекту / М. Георгијевић // 
Бранково коло. 15 : 1 (1909) 14–16.
Приказ дела: Der štokavische Dialekt.

1913

Jagić, Vatroslav
21. Die serbokroatischen Übersetzungen der Bi-
bel im Ganzen oder einzelner Teile derselben : eine 
bibliographische Übersicht / V. Jagić // Archiv für 
slavische philologie. 34 (1913) 497–532.

1914

Jagić, Vatroslav
22. Statut der Poljica. Von Alfons Pavich von Pfau-
enthal, Tomo Maretić und Milan Rešetar / V. Jagić // 
Archiv für slavische philologie. 35 (1914) 262–269.
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Wijk, Nicolaas van
23. Zur sekundären steigenden Intonation im Slavi-
schen / N. van Wijk // Archiv für slavische philologie. 
36 (1915) 322–375.

1919

Иванић, Момчило
24. Један ометани позив / R  = [Момчило З. 
Иванић] // Samouprava. 16 : 268 (1919) 3.
О интервенцији В. Ћоровића да се М. Решетар 
позове на Београдски универзитет.
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1931

42. ZBORNIK iz dubrovačke prošlosti : Milanu 
Rešetaru o 70-oj godišnjici života prijatelji i učenici. 
– Dubrovnik : Knjižara „Jadran”, 1931. – 495 str. : 
ilustr. ; 25 cm. – („Dubrovnik” ; knj. 2)

Deanović, Marko
43. Bibliografija Milana Rešetara : (1883–1930) / M. 
Deanović // Zbornik iz dubrovačke prošlosti. Milanu 
Rešetaru o 70-oj godišnjici života prijatelji i učenici. 
Dubrovnik : Knjižara „Jadran”, 1931. Str. 487–495. 
(Dubrovnik ; knj. 2)

Matić, Tomo
44. Milan Rešetar: Djela Marina Držića. 2. izd / T. 
Matić // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. 10 
: 2 (1931) 410–411.

1932

Wolman, Frank
45. Odgovor g. prof. Rešetaru / Frank Volman 
// Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор. 12 : 2–3 (1932) 262–266.
Поводом расправе Ф. Волмана о Његошевом 
десетерцу објављеном у часопису Slavia 9 (1931) 
и Решетарове оцене ове расправе у Прилозима за 
књижевност, језик, историју и фолклор 12 (1932) 
135–138.

Павловић, Драгољуб
46. Djela Marina Držića. Stari Pisci Hrvatski, knjiga 
VIII ... Za štampu priredio Milan Rešetar. U Za-
grebu 1930 / Драгољуб Павловић // Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор. 12 : 2–3 
(1932) 216–219.

Пандуровић, Сима
47. Осмо издање „Горског вијенца” / Уредник [= 
Сима Пандуровић] // Мисао. 13 : 3 (1923) 1452.
Критичке примедбе на коментаре Милана 
Решетара.

1935

Pandurović, Sima
48. Г. Милан Решетар као коментатор „Горског 
вијенца” / Сима Пандуровић // Разговори о 
књижевности, Књ. 3. Београд : Друштво за 
културно-привредну акцију, 1935. Стр. 281–291.

1936

Станојевић, Станоје
49. Милан Решетар, Нове дубровачке повеље из 
Стојановићева Зборника. Београд, 1936, 8 46. (Из 
Гласа Срп. краљевске академије 169) / Ст[аноје] 

Ћоровић, Владимир
34. Милан Решетар: Дубровачка нумизматика 
I (хисторички) дио ... Београд 1924 / В. Ћоровић 
// Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор. 4 : 1–2 (1924) 317–318.
Белешка.
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Maretić, Tomo
35. Dr. Milan Rešetar / Tomo Maretić // Ljetopis 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za 
godinu 1924. i 1925. 39 (1926) 48.
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Пандуровић, Сима
36. Г. Милан Решетар као коментатор „Горског 
вијенца” / Сима Пандуровић // Разговори о 
књижевности. 1 / од Симе Пандуровића. Београд 
: [б. и.], 1927. Стр. 141–150.

Cronia, Alberto
37. Kvantitet u djelima Marina Držića / A. Cronia 
// Rivista di letteratura slave (Roma). 2 : 4 (1927) 
626–628.

38. Libro od mnozijeh razloga – dubrovački ćirilski 
zbornik od godine 1520, edito da Milan Rešetar / 
A. Cronia // Rivista di letteratura slave (Roma). 2 : 
4 (1927) 623–626.
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Колендић, Петар
39. Либро од мнозијех разлога. Дубровачки 
ћирилски зборник од г. 1520. Издао: Милан 
Решетар... / Петар Колендић // Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор. 8 : 1–2 
(1928) 297–300.
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Čremošnik, Gregor
40. Prilozi dubrovačkoj i srpskoj numizmatici / G. 
Čremošnik // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. 
7 (1929) 564–584.
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Novak, Viktor
41. Milan Rešetar 1912 ispoveda se kako je pro-
gledao da su Srbi i Hrvati jedno / Viktor Novak // 
Antologija jugoslovenske misli i narodnog jedinstva : 
(1390–1930). Beograd : pisac, 1930. Str. 378.
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58. Милан Решетар † Јануара 1942 / А. Белић 
// Јужнословенски филолог. 18 : 1/4 (1949–50) 
506–508.

Deanović, Marko
59. Milan Rešetar 1. II 1860 – 14. I 1942. / Mirko 
Deanović // Ljetopis Jugoslavenske akademije 
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Nekrolog, str. 336–352 ; Kronologijski pregled 
Rešetarovih radova, str. 352–361.
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Кићовић, Мираш
60. Решетарово попуњавање посвете Горскога 
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5 : 8 : 4–12 (1952) 373–376.
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Павловић, Миливој
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говор (Глас САН, CCI, Београд, 1951) / Миливој 
Павловић // Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор. 20 : 1–2 (1954) 336–341.
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Vrana, Josip
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/ Josip Vrana // Slovo: časopis Staroslavenskog insti-
tuta. 6–7–8 (1957) 311–334.
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Berk, Christiaan Alphonsus van den 
63. Y a-t-il un substrat čakavien dans le Dubrovnik? 
Contribution à l’histoire de la langue serbo-croate 
/ Christiaan Alphonsus van den Berk. – ’s-Graven-
hage : Mouton, 1959. – 251 str. ; 25 cm. – (Slavistic 
printings and reprintings, 16)

Pélikan, J.
64. O korespondenci Mil. Rešetara Františku Pastrn-
kovi / J. Pélikan // Sborník filosofické fakultety br-
něnské uníversity. Ř. jazykov. 8 : 7 (1959) 118–120.
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Vaillant, Andre
65. Aleksandar Belić / André Vaillant // Revue des 
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Jagoditsch. M
66. Zum Studium der Geschichte der Slavistik in 
Österreich / M. Jagoditsch // Wiener Slavistiches 
Jahrbuch. 8 (1960) 172–181.

Ст[анојевић] // Југословенски историски часопис. 
2 : 1–4 (1936) 256.

50. Милан Решетар, Никша Звијездић, дубровачки 
српски канцелар XV вијека. Београд 1936, 8, 43. 
(Из Гласа Српске краљевске академије 169) / 
Ст[аноје] Ст[анојевић] // Југословенски историски 
часопис. 2 : 1–4 (1936) 284.

1940

Esih, Ivan
51. Dr. Milan Rešetar : o osamdesetoj obljetnici 
Nestora naših slavista / Ivan Esih // Obzor. 80 : 27 
(3. februar 1940) 1–2.

Решетар, Милан
52. Др Милан Решетар : [биографија и 
библиографија] / Милан Решетар // Годишњак 
Српске краљевске академије. 49 (1940) 234–239.

1941

Bersa, Josip
53. Dubrovačke slike i prilike (1800–1880) / Josip 
Bersa. – Zagreb : Matica hrvatska, 1941. – 296 str., 
[22] str. sa tablama fotogr. ; 22 cm

1942

Matić, Tomo
54. Prof. Milan Rešetar : [nekrolog] / Tomo Matić 
// Nastavni vjesnik. 50 : 1–6 (1941–1942) 244–247.

1946

Радонић, Јован
55. Др Милан Решетар : [некролог] / Јован Ра-
до нић // Годишњак Српске академије наука. 51 
(1946) 81–82.

1947

Doležal, Jaromír 
56. Prof. Ph. Dr. Milan Rytíř  Rešetar : 1. II 1860 – 
14. I 1942 / Jaromír Doležal // Ročenka Slovanského 
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Vaillant, André 
57. Nécrologie : Milan Rešetar / André Vaillant // 
Revue des études slaves. 24 : 1–4 (1948) 306–308.
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Белић, Александар
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73. Vuk-Daničićevo Sveto Pismo i biblijska društva 
na južnoslovenskom tlu u XIX stoljeću / Petar Kuzmić 
// Analecta croatica christiana. 17 (1983) 311.

1985

Hafner, Stanislaus
74. Geschichte der österreichischen Slawistik / 
Stanislaus Hafner // Beiträge zur Geschichte der 
Slawistik in nichtslawischen Ländern. Hrsg. von 
Josef Hamm und Günther Wytrzens. Wien : Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften, 1985. Str. 
11–88. (Schriften der Balkankommission, Linguisti-
sche Abteilung, 30)

1987

Kašić, Zorka
75. Doprinos Petra Budmanija i Milana Rešetara 
našoj dijalektologiji / Zorka Kašić // Naučni skup 
Lingvistika i lingvističke aktivnosti u Jugoslaviji, 
(Sarajevo, 29.–31. marta 1985). Str. 99–102.

1989

Leto, Maria Rita
76. Milan Rešetar / Maria Rita Leto. – Zagreb : Za-
vod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, 
1989. – 94 str. ; 20 cm. – (Kritički portreti hrvatskih 
slavista)
Bibliografija: str. 80–86 i uz svako poglavlje ; važnija 
literatura o M. Rešetaru: str. 88–90.

1990

Zeil, Wilhelm
77. Leistungen slawischer und deutscher Slawisten im 
Spiegel unveröffentlichter Dokumente : Gutachten 
zu Berufungen im Bereich der slawischen Philologie 
an der Universität Wien 1901–1922 / Wilhelm Zeil 
// Zeitschrift für Slawistik. 35 (1990) 97–112.

1991

Leto, Maria Rita
78. Pisma Milana Rešetara u arhivu JAZU / [priredi-
la] Maria Rita Leto // Građa za povijest književnosti 
Hrvatske. 33 (1991) 327–353.
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Иванова, Найда
79. Милан Решетар (1860–1942) / Найда 
Иванова // Съпоставително езикознание = 
Сопоставительное языкознание = Contrastive 
Linguistics : списание на Софийския университет 
„Климент Охридски”. 17 : 2 (1992) 104–109.
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Berkopec, Oton
67. Rešetarova knihovna Ragusian : výběrový soupis 
vzácných knih a rukopisů / zpracoval Oton Ber-
kopec. – Praha : Statní knihovna Československé 
Socialistické Republiky, 1967. – 57 str. : ilustr. ; 21 
cm. – Z fondů Slovanské knihovny. Jugoslávská li-
teratura ve Slovanské knihovně
Registar.

1969

Винавер, Вук
68. Једна епизода из живота Милана Решетара 
/ Вук Винавер // Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор. 35 : 3–4 (1969) 282–287.
Са писмима М. Решетара од 10. децембра 1932. и 
7. јануара 1933. и Милана Ракића од 18. децембра 
1932. и 2. марта 1933. године.

1976

Дудић, Коста
69. Писма Милана Решетара у рукописном 
одељењу Матице српске : (I) / Коста Дудић // 
Зборник за филологију и лингвистику = Archi-
vum philologicum et linguisticum. 19 : 2 (1976) 
159–186.

1977

Дудић, Коста
70. Писма Милана Решетара у рукописном 
одељењу Матице српске : (II) / Коста Дудић // 
Зборник за филологију и лингвистику = Archi-
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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  
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ви ћа, IV, Бе о град 2000, 434.
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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.
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ка да су би ли ве се ло про пје ва ли пр ви пје сни ци на 
на род ном је зи ку!“. Ме ђу тим, жи ви је зич ки про це-
си, као ре зул тат на се ља ва ња сло вен ског жи вља 
у Ду бров ник ни је су се мо гли за у ста ви ти, та ко 
да је ро ман ски је зик за мје њи вао сло вен ски: „већ 
20 го ди на ка сни је тај про скри бо ва ни ’сла вен ски’ 
је зик био је у офи ци јел ним спи си ма зван ’наш 
је зик’, а у пр вим го ди на ма XVI. ви је ка, ка да су 
већ из у мр ли ста ри се на то ри од г. 1472 и њи хо ви 
вр шња ци, са мо се је спо ми ња ло да се не кад у 
јав ном жи во ту го во ри ло ’ста рим ду бро вач ким 
је зи ком’, али га го во рио ни је ви ше ни ко, иако га 
је мо жда пам тио ко ји ста ри вла сте лин“.4 

Ко ји је то је зик сло вен ски за мје њи вао ро ман-
ски, от куд он, ко је су ње го ве је зич ке осо бе но сти, 
ди ја ле кат ске цр те, ко је су од ли ке пи са ног је зи ка, 
ка кав је ду бро вач ки го вор, ко је су је зич ке цр те 
при сут не у спо ме нич кој гра ђи, ко ји је је зич ки тип 
у њи хо вој осно ви, и на ко ји на чин су од ре ђе не 
је зич ке цр те ушле у је зик спо ме ни ка, од го ва-
ра Ре ше тар узи ма ју ћи у об зир све оно што је 
ре ле вант но и што мо же би ти по ка за тељ ду бро-
вач ких је зич ких при ли ка. Ре ше тар ће ис црп ним 
и пре ци зним ис тра жи ва њи ма ста ре сло вен ске 
спо ме нич ке гра ђе, ко ја је на ста ла у Ду бров ни ку 
(и у ве зи са Ду бров ни ком), те до ку мен ти ма ко ја 
(по сред но и не по сред но) го во ре о је зи ку и пи сму 
Ду бров ни ка, до ћи до не по бит них за кљу ча ка у ве-
зи са нај ста ри јим сло вен ским го во ром у Ду бров-
ни ку. Ње го ва ис тра жи ва ња се мо гу по сма тра ти 
у три прав ца, уне ко ли ко раз дво је на и дру га чи ја, 
али сво дљи ва на јед ну ра ван: је зик по е зи је, је зик 
про зе и го вор Ду бров ни ка.

2. По ве де ни (тј. под стак ну ти) је зич ким осо-
би на ма нај ста ри јих ду бро вач ких пје сни ка из XV 
ви је ка (Ши шка Мен че ти ћа, Џо ра Др жи ћа, Ма вра 
Ве тра но ви ћа) у чи јој по е зи ји су пре о вла да ва ли 
ча кав ски еле мен ти (и исто вре ме но икав ски) не-
ки су на уч ни ци (Ку ку ље вић, Ја гић), бу ду ћи да 

1. При ступ на ака дем ска бе сје да Ми ла на Ре-
ше та ра, пред ста вље на 7. 3. 1941. го ди не (при-
мље на на ску пу Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка 
31. 10. 1938. го ди не), ру ком пи са на, чу ва се у 
Ар хи ву САНУ (бр. 14456). Об ја вље на је де це ни-
ју ка сни је, 1951. го ди не, у Гла су САНУ. Оно што 
је за ни мљи во је сте да се ру ко пис од об ја вље ног 
члан ка раз ли ку је у јед ном бит ном „де та љу“, о 
че му ће би ти ри је чи при кра ју ра да. Ака дем ска 
бе сје да, на сло вље на као Нај ста ри ји ду бро вач
ки го вор, пред ста вља су бли ма ци ју бо га тог и ду-
бо ко уте ме ље ног на уч ног опу са, ко ји је Ре ше тар 
по све тио је зи ку и го во ру Ду бров ни ка. У овој 
бе сје ди Ре ше тар из но си „глав не ре зул та те“ сво-
јих ра до ва на ми је ње них пи та њу о нај ста ри јем 
го во ру Ду бров ни ка, јер се, ка ко ис ти че, осим 
ње га, „ни је ни ко дру ги спе ци јал но ба вио овим 
пи та њем“.1 Ми лан Ре ше тар је, ка ко је ви ше пу-
та ис ти ца но, нај бо љи по зна ва лац ду бро вач ких 
је зич ких при ли ка и њи хов нај о збиљ ни ји про у ча-
ва лац. За то су ње го ва ис тра жи ва ња и ре зул та ти 
до ко јих је до шао и до да нас оста ли не над ма шни 
и не пре ва зи ђе ни, нај бо ље што је фи ло ло ги ја у 
тој обла сти успје ла да да ̑.

У при ступ ној ака дем ској бе сје ди Ре ше тар 
је, на осно ву сво јих ис црп них и оп шир них ра-
ни јих ис тра жи ва ња, пред ста вио осо би не је зи ка 
нај ста ри јих пи са них спо ме ни ка Ду бров ни ка и 
око ли не и, на осно ву то га, до шао до за кључ ка 
о је зи ку и го во ру нај ста ри јег сло вен ског сло ја 
ста нов ни штва ко је је ве о ма ра но по че ло да се 
на се ља ва у до та да ро ман ски Ду бров ник, по ти-
ску ју ћи ста ри ји ро ман ски је зич ки слој, да би га 
у XV ви је ку и пот пу но за ми је нио. Ре ше тар на 
по чет ку бе сје де на гла ша ва да се „не ће ба ви ти 
тим мр твим (тј. ро ман ским, дал мат ским, Ј. С.) је-
зи ком“.2 Ка ко на ла зи мо код Ре ше та ра, дал мат ски 
го вор се још до бро др жао до сре ди не XV ви је ка у 
јав ном жи во ту (у град ским ви је ћи ма и уре ди ма), 
„али га је у при ват ном жи во ту (у ку ћи и из ван 
ње) био за ми је нио већ ’наш је зик’“, ко ји се „по чео 
увла чи ти чак у сјед ни це вр хов не вла сти – Се на-
та“.3 Се нат је, сто га, 1472. го ди не „од лу чио да се 
у свим град ским ви је ћи ма сми је го во ри ти са мо 
’или на шим ста рим ду бро вач ким је зи ком’ или 
та ли јан ски а не сми је ’сла вен ски’, – а то у до ба 

Јелица Стојановић

ПРИСТУПНА АКАДЕМСКА БЕСЈЕДА МИЛАНА 
РЕШЕТАРА „НАЈСТАРИЈИ ДУБРОВАЧКИ ГОВОР“,  

САЖЕТИ ИСКАЗ ЊЕГОВОГ БОГАТОГ НАУЧНОГ ОПУСА

1 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, Глас 
САН CCI, Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка, но ва се ри ја 1, Бео-
град 1951, 36.

2 Исто, 2.
3 Исто.
4 Исто.
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о Збор ни ку, те при зна ју ћи да знат но од сту па „у 
не ким ка рак те ри стич ним ства ри ма од је зи ка нај-
ста ри јих ду бро вач ких пје сни ка“, а „у то до ба са мо 
се је зна ло (тј. ми сли ло, Ј. С.) да се у Ду бров ни ку 
ћи ри ли ца упо тре бља ва ла је ди но у до пи си ва њу 
ду бро вач ке вла де са су сјед ном го спо дом“,7 Ја-
гић се, же ле ћи да оста не при свом ми шље њу да 
је нај ста ри ји го вор Ду бров ни ка ча кав ски, ни је 
мо гао од лу чи ти да при зна да је Збор ник пи сао 
Ду бров ча нин, без об зи ра на то што, ка ко ка же 
Ре ше тар, „на по сљед њој стра ни (у по го во ру) сто ји 
на пи са но: ’У Ду бров ни ку би ис пи са но овај ли-
бро’, и прем да се на ли сту 89б же ли сва ка сре ћа 
’ово муј на ше му гра ду Ду бров ни ку’. За то сво је 
ми шље ње Ја гић ни је ина че на во дио ни ка квих 
раз ло га ни до ка за“.8 Ја гић је, да кле, све што не би 
ишло у при лог већ ство ре ном ми шље њу о је зи ку 
Ду бров ни ка, пре не бре га вао и по ку ша вао оправ-
да ти не ким дру гим раз ло зи ма.

Уз Збор ник је ишао и Лај пци шки лек ци о нар, 
ду бро вач ки спо ме ник та ко ђе пи сан ћи ри ли цом, 
ко ји је Ле скин 1881. го ди не из нио у јав ност. За 
ње га је Ле скин ис ка зао ми шље ње да га је пи сао 
Ду бров ча нин, „иако је је зи ком бли жи Збор ни ку 
од г. 1520 не го ли обо ји ци нај ста ри јих пје сни ка“.9 

су се са је зи ком ових пје сни ка ра но упо зна ли, у 
њи хо вом је зи ку по ку ша ли да ви де го вор Ду бров-
ни ка. Од ових пр вих пје сни ка је зи ком се са свим 
раз ли ко вао је зик Ива на Гун ду ли ћа, што је ши ре 
по ста ло по зна то на кон што је Ма ти ца илир ска 
1844. го ди не у цје ли ни из да ла Осма на.5 Без об зи-
ра на од ре ђен број „нео бич них, то јест ста рин ских 
об ли ка и ри је чи“, ка же Ре ше тар, „ипак је свак у 
Гун ду ли ће ву је зи ку ви дио што кав ско-је кав ски 
го вор“.6 Иако се то ме про ти вио Гун ду ли ћев је зик, 
не ки од на уч ни ка су, по ве де ни по је ди ним је зич-
ким ча кав ским од ли ка ма нај ста ри јих пје сни ка, 
оста ли при ми шље њу да нај ста ри ји го вор и је зик 
сло вен ског Ду бров ни ка тре ба тра жи ти у је зи ку 
пр вих пје сни ка. Иду ћи за тим схва та њем, по ку-
ша ли су све што је од ста ри јих спо ме ни ка пи са но 
што кав ско-је кав ски да про гла се, на не ки на чин, 
не ду бро вач ким, од но сно да до ка жу да ти што кав-
ско-је кав ски спо ме ни ци ни је су ре пре зент и по ка-
за тељ пра вог ду бро вач ког го во ра. Су де ћи, да кле, 
на осно ву од ре ђе них ча ка ви за ма код пје сни ка 
из во ди ли су за кључ ке о нај ста ри јем ду бро вач ком 
го во ру и тра жи ли га у ча кав шти ни. За то, ка ко 
кон ста ту је Ре ше тар, Ја гић (као глав ни за ступ ник 
овог ми шље ња) ни је имао, а ни на ла зио ни ка квих 
до ка за. Али, од ње га ни је ла ко од сту пао. 

Ми лан Ре ше тар, ви ше не го ар гу мен то ва но 
и ауто ри та тив но (кроз ана ли зу и про у ча ва ње 
број них спо ме ни ка), од ба цу је ми шље ње о ча кав-
ском Ду бров ни ку. Пре ко је зич ких осо би на про зе 
и ори ги нал них ду бро вач ких спо ме ни ка, он по-
ка зу је да је Ду бров ник уви јек (от кад је по стао 
сло вен ски, и по ет но су, и по је зи ку) био што кав-
ско-је кав ски (од но сно хер це го вач ко-је кав ски), а 
ни кад ча кав ско-икав ски. Осим то га, и у је зи ку 
мла ђих пје сни ка, и при је Гун ду ли ћа, а на ро чи то 
код ње га, већ има мо што кав ско-је кав ске цр те, док 
ча кав ске осо би не код ста ри јих пје сни ка ни је су 
од раз го во ра, ни је су у скла ду са го во ром Ду бров-
ни ка, не го су по сље ди ца по дра жа ва ња и ими-
ти ра ња дал ма тин ских пје сни ка, ко ји су пи са ли 
ча кав ски. Да кле, сва оства ре ња су, из у зев ве ћи не 
пје снич ких (ко ја су, пре ма Ре ше та ру, ими та ци ја 
ча кав ско-икав ског дал ма тин ског), пи са на што-
кав ско-је кав ским, чак су и пје сни ци у оства ре-
њи ма из ван по е зи је пи са ли што кав ско-је кав ским. 

Рас пра ва о је зи ку и го во ру Ду бров ни ка на ро-
чи то се раз ви ла на кон што су узе та у раз ма тра ње 
два „но во от кри ве на“ ћи рил ска што кав ско-је кав-
ска про зна спо ме ни ка (ћи рил ски Ду бро вач ки 
збор ник и Лај пци шки лек ци о нар), ко ји ма су се, 
ка ко ка же Ре ше тар, с по чет ка, ба ви ли Ја гић, Ле-
скин, Ма ре тић. Би ло је очи глед но да се ови спо-
ме ни ци је зи ком раз ли ку ју од оног ко ји се ја вља 
код нај ста ри јих пје сни ка. Го во ре ћи 1868. го ди не 

5 „Ствар се је про ми је ни ла кад су се по че ле из но си ти 
на сви јет пје сме не ких пје сни ка ста ри јих од Гун ду ли ћа, и 
то нај при је у Сла вјан ској ан то ло ги ји Ме да Пу ци ћа (Беч 
1844), пак у за гре бач ким из да њи ма: Пје сни раз ли ке Дин-
ка Ра њи не (г. 1850), Дје ла Дин ка Зла та ри ћа (г. 1852–53), 
Хе ку ба и По све ти ли ште Абра мо во Ма вра Ве тра но ви ћа 
(г. 1853), на ро чи то пак от кад је Ку ку ље вић у Не ве ну за г. 
1855 по чео из да ва ти сво је Пје сни ке хр ват ске XV. и XVI. 
ви је ка. Ни је на и ме би ло мо гу ће да се не за па зи да се је-
зик тих пје сни ка до ста раз ли ку је од је зи ка Гун ду ли ће ва 
Осма на, па је то као пр ви кон ста то вао сам Ку ку ље вић у 
крат кој би о гра фи ји Ши шка Мен че ти ћа (г. 1454–1527) пред 
ње го вим иза бра ним пје сма ма: ’Пи сао је чи стим нар јеч јем 
ча кав ским, као сви ње го ви са вре ме ни ци у Ду бров ни ку и 
по Дал ма ци ји, али ка сни је пре пи си ва о ци ње го вих пје са ма 
мет ну ше на мје сто ри је чи ча ри јеч што, оста вив ши опет 
у ње ких пје са ма исти ча а по сву да све оста ле фор ме ча-
кав ског нар јеч ја’, па то украт ко по на вља за Џо ру Др жи ћа 
(г. 1461–1501)“ (Исто, 4). Слич но ви ђе ње Ку ку ље вић је 
из нио и у ве зи са Ма вром Ве тра но ви ћем. Ре ше тар кон-
ста ту је: „Прем да у је зич ким пи та њи ма Ку ку ље вић ни је 
ни ка кав ауто ри тет, ја сам на вео ово ње го во ми шље ње о 
је зи ку ду бро вач ких пје сни ка XV. и XVI. ви је ка, јер се је од 
ње га по кре ну ло пи та ње о нај ста ри јем го во ру Ду бров ни ка, 
а ина че би би ло са свим из ли шно до ка зи ва ти да ти пје сни ци 
н и  ј е  с у  пи са ли ч и  с т и м  ч а  к а в  с к и м  нар јеч јем 
и да н и  ј е  с у  тек по зни ји пре пи си ва чи њи хо во чи сто ча-
кав ско нар јеч је м и  ј е  ш а  л и  са сво јим што кав ским [...]. 
Ка сни је и Ку ку ље вић ко ри гу је сво је ста во ве: ’ви ди мо из 
је зи ка умјет ни јех пје са ма да су ста ри Ду бров ча ни (у)ви јек 
сли је ди ли је зик пје сни ка дал ма тин ских, до чим су но ви ји 
пје сни ци дал ма тин ски опет сли је ди ли Ду бров ча не’, тј. да 
су ’ими ти ра ли дал ма тин ске пје сни ке’“ (Исто).

6 Исто, 3–4.
7 Исто, 5.
8 Исто.
9 Исто, 5–6.
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са мо што кав ски го во ри ло“.13 Иако је, ка ко сто ји 
у при ступ ној бе сје ди, то ре као при је 50 го ди на, 
све ви ше се је увје ра вао у ис прав ност та квог ми-
шље ња, с об зи ром на то да је сва ким но вим ис-
тра жи ва њем и сва ком но вом сту ди јом по твр ђи вао 
те сво је ра ни је на ла зе и још их ви ше уте ме ља вао.

Ре ше та ров основ ни за кљу чак, што се ти че 
је зи ка по е зи је, је сте да су и пје сни ци XVI ви је ка 
при хва ти ли пје снич ки ма нир дво ји це пје сни ка XV 
ви је ка, Мен че ти ћа и Др жи ћа (ко ји су се по ве ли за 
ча кав цем Ма ру ли ћем, као до брим при мје ром). За 
Мен че ти ћа и Др жи ћа Ре ше тар је та ко ђе по ка зао 
да не пи шу ча кав ски не го што кав ски, а да њи хов 
пје снич ки је зик има са мо од ре ђе них „при мје са“ 
ко је су пре у зе ли од дал ма тин ских ча ка ва ца: при-
је све га, ри јет ко ча и „вр ло че сто зач“ (на спрам 
што кав ских што и за што), по том пре о вла ђу ју ћи 
икав ски из го вор, чу ва ње л на кра ју сло га (ти па 
ре кал, чи нил), об лик ва зе ти (умје сто узе ти), и, 
ри јет ко, пред лог ва (мје сто у), као и „вр ло обич не 
са же те об ли ке“ ма и тве (умје сто мо ја, тво је и 
сл.).14 Осим то га, икав ски об ли ци и л на кра ју сло-
га, ка же Ре ше тар, не мо гу се узе ти као ис кљу чи во 
ча кав ски. Ме ђу тим, чак ни ових пје снич ких ча ка-
ви за ма, ка ко ће по ка за ти Ре ше тар, у спо ме ни ци ма 
ко ји су пи са ни про зом у Ду бров ни ку уоп ште не ма, 
што ја сно по ка зу је ка ко се у Ду бров ни ку го во ри ло 
од ка да Ду бров ник по ста је сло вен ски град. 

3. Го вор Ду бров ни ка, пре ма Ре ше та ру, тре ба 
тра жи ти не у по е зи ји не го у п р о  з и, ма да се ни 
по ет ска оства ре ња, ако се узме у об зир да ча кав-
ске цр те, по је ди нач не и уста ље не, пред ста вља ју 
са мо по дра жа ва ње пје сни ци ма, не про ти ве што-
кав ском го во ру Ду бров ни ка. На про тив! Спо ме-
нич ку гра ђу по сма трао је и пред ста вио с об зи ром 
на не ко ли ко ти по ва: 1) ори ги нал ни спо ме ни ци, 
2) оно што је ди рект но пре ве де но са ту ђег је зи-
ка на ду бро вач ки го вор, 3) спо ме ни ци што су са 
ча кав ских, ри јет ко цр кве но сло вен ских ма ти ца, 
при ре ђе ни и при ла го ђе ни ду бро вач ком го во ру. 
Гра ђу је по сма трао и с об зи ром на по ри је кло и 
на сље ђе пи са ра: не ки су пи са ри (а њих је би ло 
да ле ко нај ви ше) ро ђе ни Ду бров ча ни, не ки ма је 
је дан од ро ди те ља био стра нац, док су по је ди ни 
би ли са стра не. Спо ме ни ци су по сма тра ни и с 
об зи ром на то да ли су у пи та њу пи сма упу ће на 
за срп ске зе мље, или пи сма ко је су Ду бров ча ни 
упу ћи ва ли Ду бров ча ни ма, тур ском дво ру и сл. 
Све је то мо гло би ти зна ча јан по ка за тељ и свје док 

И Ма ре тић је, утвр див ши да је Лек ци о нар пре пи-
сан са ста ри јег Бер нар ди но ва, уочио да су „гдје-
ко ји об ли ци и гла со ви са ча кав ског (Бер нар ди-
но ва) го во ра окре ну ти на Ду бро вач ки“. Ти ме је и 
Ма ре тић „при стао уз Ле ски но во ми шље ње да је 
Лај пци шки лек ци о нар ду бро вач ки спо ме ник“.10

Не по ду дар ност из ме ђу од ре ђе них цр та у је зи-
ку пје сни ка и ових спо ме ни ка до ве ла је до опреч-
них ми шље ња. Ка ко при мје ћу је Ре ше тар, „три 
(су) од лич на сла ви ста би ла про тив ног ми шље ња 
у пи та њу ко ји спо ме ник мо же би ти ду бро вач ки 
а ко ји не мо же. Ја ги ћу Збор ник то ни је мо гао 
да бу де, а Ле ски ну и Ма ре ти ћу Лек ци о нар јест 
мо гао, прем да се оба ова спо ме ни ка ме ђу со бом 
у је зич ком по гле ду углав ном до бро сла жу а под-
јед на ко раз ли ку ју од пр вих пје сни ка. При то ме, 
ра ди ло се о пи та њу мо же ли се при зна ти да су 
пи са ни ду бро вач ким го во ром спо ме ни ци го то во 
чи сто што кав ски, ка кви су ћи рил ски Збор ник и 
ћи рил ски Лек ци о нар, кад у је зи ку нај ста ри јих 
пје сни ка има не ко ли ко вид них осо би на у ко ји ма 
се ови пје сни ци сла жу с ча кав ским дал ма тин-
ским спо ме ни ци ма а от сту па ју од те ду бро вач ке 
ћи рил ске про зе“.11

Пре ма Ре ше та ру, пи та ње ко је је би ло фи ло ло-
шко на тај на чин скре ну ло је на по ли тич ко по ље, 
јер се пре ма ста рој те о ри ји Ву ка и Ми кло ши ча 
да су ча кав ци Хр ва ти, а што кав ци Ср би, пре то-
чи ло у пи та ње је су ли ста ри Ду бров ча ни би ли 
Ср би (ако су што кав ци), од но сно Хр ва ти (ако су 
ча кав ци). Ре ше тар, ис пи ту ју ћи је зич ке од ли ке 
нај ста ри јих ду бро вач ких пје сни ка, та ко ђе до ла зи 
до за кључ ка да се ни њи хов го вор не раз ли ку је 
од је зи ка про зе, тј. да су и јед ни и дру ги го во ри-
ли ду бро вач ким што кав ско-је кав ским, са мо што 
су ови п ј е  с н и  ц и  по дра жа ва ју ћи је зик дал-
ма тин ских пје сни ка у сво је пје сни штво уни је ли 
од ре ђен број ча кав ских од ли ка (оне се, ма ње-ви-
ше, по на вља ју као ма нир), ко је Ре ше тар на зи ва 
„пје снич ким ча ка ви зми ма“. Ре ше тар под сје ћа да 
се он на шао у тој рас пра ви, с об зи ром да је пр ви 
пра вио раз ли ку из ме ђу је зи ка по е зи је и про зе, 
те је, на кон оп се жних ис тра жи ва ња иза шао са 
за кључ ком да су ста ра пи сма Ду бро вач ке ре пу-
бли ке и нај ста ри је ства ри са ста вље не про зом у 
Ду бров ни ку у сред ње до ба на ше књи жев но сти 
пи са не чи сто што кав ски, да и нај ста ри ји пје сни ци 
пи шу та ко ђе што кав ски, „осим не ки јех ча кав ски-
јех осо би на, ко јим су хтје ли да раз ли ку ју свој 
пје снич ки го вор од го во ра про сто га пу ка“.12 Те 
по је ди нач не ча кав ске осо би не узе ли су из ча кав-
ских књи га, „па сам“, ка же Ре ше тар, „сто га твр дио 
да Ду бров ча ни ни је су ни кад би ли ча кав ци, јер је 
срп ски је зик до шао у не гда ро ман ски град из ста-
рог За ху мља и ста ре Тра ву ни је, гдје се је уви јек 

10 Исто, 6.
11 Исто.
12 Исто.
13 Исто.
14 Исто, 7.
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ко ји су пи са ни у Ду бров ни ку [...] то су по нај ви-
ше офи ци јал ни спи си (по ве ље) о од но си ма Ду-
бров ни ка са су сјед ном срп ском го спо дом што 
су ре дов но пи са ни и са ста вља ни у ду бро вач кој 
др жав ној кан це ла ри ји, али их има и ве ли ки број 
што су са ста вља ни из ван Ду бров ни ка а у ње му 
су са мо пре пи са ни“. Ме ђу нај ста ри је спо ме ни ке 
са чу ва не у Ду бров ни ку по ми њу се спо ме ни ци с 
кра ја 12. по чет ка 13. ви је ка18, а по том се све „ја-
че ја вља ју д у  б р о  в а ч  к а  с р п  с к а  п и  с м а 
с а  с р п  с к и м  в л а  д а  р и  м а, го спо дом а и 
при ват ним ли ци ма – све до про па сти срп ских 
не за ви сних др жа ва у дру гој по ло ви ни XV. ви је ка. 
Али већ за 100 го ди на ра ни је Ду бров ник се по чео 
до пи си ва ти на на шем је зи ку са сво јим но вим су-
сје дом – са Тур ци ма: ње го во је нај ста ри је пи смо 
јед но му тур ском ка ди ји од г. 1396, [...] Али већ су 
за Ба ја зи та II. (г. 1481–1512) по че ле до ла зи ти у 
Ду бров ник цар ске за по ви је ди и н а  т у р  с к о м 
ј е  з и  к у  с а  с р п  с к и м  п р и  ј е  в о  д о м, а 
по сли је Су леј ма на II. чи ни се да је с а  с в и м 
п р е  с т а  л а  с р п  с к а  к о  р е  с п о н  д е н  ц и  ј а 
с  т у р  с к и м  ц а  р е  в и  м а  (ис ти ца ња на ша) 
– бар се ни је ни шта са чу ва ло“.19

О р и  г и  н а  л и  п о  в е  љ а, ка же Ре ше тар, 
„да ју нај ве ће јам ство да су пи са ни чи стим ду-
бров. ди ја лек том“,20 а нај си гур ни је свје до чан-
ство пру жа ју оне ко је су пи са не од с р п  с к и х 
к а н  ц е  л а  р а  „за ко је је си гур но или бар вр ло 
вје ро ват но, да су би ли д у  б р о в . г р а  ђ а  н и, 
а то су у пр вом ре ду Ник ша и Па ско је При мо је-
вић, па Џи ве Пар ме зан, Ни ко Би је лић и Ру ско“.21 
Као на ро чи то ва жне, Ре ше тар ис ти че Ру ска и 
Ник шу, као пр во, због то га што су на пи са ли ве-
ли ки број по ве ља те се на осно ву њих мо же ство-
ри ти ја сна сли ка о њи хо вом је зи ку, а, као дру го, 
што се жи во том и ра дом по кла па ју са вре ме ном 
ка да су жи вје ли и пје ва ли нај ста ри ји ду бро вач ки 
пје сни ци Ш. Мен че тић и Џ. Др жић.22

је зич ких при ли ка. По сма тра ју ћи је зик ових раз-
ли чи тих вр ста спо ме нич ке гра ђе, у слу ча ју ка да 
су спо ме ни ци пи са ни „сло вен ски“, Ре ше тар по ка-
зу је да се у Ду бров ни ку и го во ри ло (а и пи са ло) 
хер це го вач ко-је кав ски, а да је све оста ло ствар 
по дра жа ва ња, тре нут ка и мо де. Осим то га, по-
ка зао је да су и пје сни ци, ка ко смо прет ход но 
ви дје ли (тј. пје сни ци ко ји су „пје ва ли“ пре те жно 
на ча кав ско-икав ском), у уво ди ма, пред го во ри-
ма, и оста лим про зним дје ло ви ма (па чак и уз 
пје снич ке ча кав ске тек сто ве) та ко ђе ко ри сти ли 
оно што им је би ло у го во ру, тј. хер це го вач ко-је-
кав ски, на по ре до са, оним што Ре ше тар на зи ва, 
„пје снич ким ча ка ви зми ма“. 

О хер це го вач ко што кав ско-је кав ском свје до чи 
и то што су ду бро вач ка вла да и по је ди ни Ду бров-
ча ни у пи сми ма и спи си ма ко ји су би ли на ми је ње-
ни за са ми Ду бров ник, пи са ли та ко ђе што кав ски, 
а не ча кав ски. У скла ду са тим Ре ше тар за кљу чу-
је: „Ако да кле н. пр. ча кав ског зач не ма ни је дан 
је ди ни пут у не ко ли ко сто ти на ду бро вач ких ори-
ги на ла и при је пи са што су пи са ни за 300 го ди на, 
то је си гу ран знак, да га ни је ни је дан Ду бров ча-
нин го во рио, па се не мо же ни ка ко вје ро ва ти да 
су га то ли ки ду бро вач ки пи са ри и пре пи си ва чи 
за та ко ду го ври је ме са вје сно са кри ва ли и да се 
ни је ни јед но му од њих ни је дан пут из ма кло то 
ча кав ско зач што су га то бо же го во ри ли а Мен-
че тић и Др жић чак та ко че сто пи са ли!“.15

3.1. Ре ше тар се, као пр во, освр ће на спо ме ни ке 
ко ји ни је су књи жев ни, тј. ћ и  р и л  с к е  п о  в е -
љ е  што су пи са не или пре пи си ва не у Ду бров ни-
ку, а за њи хов је зик, као ва жно, узе то је у об зир 
да ли су то: а) ори ги нал не по ве ље и пи сма, или 
б) ду бро вач ки пре пи си. И јед но и дру го по ка за-
тељ је, на свој на чин, ду бро вач ког го во ра јер су 
и у пре пи си ма ду бро вач ки пи са ри мно ге је зич-
ке осо би не ко је ни је су би ле ду бро вач ке из ори-
ги на ла „што хо ти ми це а што не хо те“ „окре та ли 
на ду бро вач ки“.16 По ре ђе ње ори ги на ла и пре пи-
са да ва ло је зна чај не по дат ке о је зи ку пи са ра и 
под руч ја ко јем је при па дао. Ана ли зи ра ју ћи је зик 
по ве ља XIII–XV ви је ка (по ла зе ћи од ста но ви-
шта да су пи са ри Ду бров ча ни, ако се не до ка же 
да ни је су), по ка зу је се да углав ном сви пи са ри 
пи шу што кав ски „за то што се је та ко го во ри ло у 
Ду бров ни ку а не из об зи ра на су сјед не што кав це 
ко ји ма су Ду бров ча ни пи са ли“ (ка ко су не ки од 
ис тра жи ва ча по ку ша ли да пред ста ве).17 Нај о ри-
ги нал ни ја је зич ка спо ме нич ка гра ђа, по ве ље и 
пи сма, без об зи ра да ли су на ми је ње ни срп ским 
зе мља ма, Тур ци ма, Ду бров ча ни ма, по ка зу ју да се 
у Ду бров ни ку од нај ста ри јих вре ме на го во ри ло 
хер це го вач ки и је кав ски: „Тек од по чет ка XIII. ви-
је ка по чи њу се ја вља ти на ши је зич ки спо ме ни ци 

15 Исто, 8.
16 Исто.
17 Исто.
18 „Та ко је наш уоп ће нај ста ри ји је зич ки спо ме ник, по-

зна ти уго вор од г. 1189 ме ђу бо сан ским ба ном Ку ли ном и 
Ду бров ни ком, у исто до ба и нај ста ри ји ду бро вач ки спо ме-
ник, ко ји нам је са чу ван у при је пи су из по чет ка XIII. ви је ка. 
Пр ви је наш ду бро вач ки акт уго вор Ду бров ни ка с кра љем 
Вла ди сла вом од г. 1234–35, али он нам је ваљ да са чу ван са мо 
у (ду бро вач ком) при је пи су, та ко да ће нај ста ри ји ори ги нал-
ни ду бро вач ки акт би ти пи смо, опет кра љу Вла ди сла ву, од 
г. 1238–40“ (Исто, 3).

19 Исто.
20 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ја ду бро вач ка про за, По-

себ на из да ња САН CXCII, Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка 4, 
Бе о град 1952, 3.

21 Исто, 4.
22 Исто.
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су два са чу ва на у ори ги на лу, те се по тим „При-
мо је ви ће вим при је пи си ма ја сно ви ди да је он био 
тврд што ка вац је ка вац ко ји у сво је при је пи се ни је 
уно сио ни ка квих ча ка ви за ма, па ни оних пје снич-
ких ње го вих вр шња ка Мен че ти ћа и Др жи ћа“.28

Ре пре зен та ти ван по ка за тељ је зи ка и пи сма 
Ду бров ни ка, пре ма Ре ше та ру, је су би ље шке, ко је 
је м л а  д а  д у  б р о  в а ч  к а  в л а  с т е  л а  у 
п р  в о ј  п о  л о  в и  н и  X V  в и  ј е  к а  у  л а -
т и н  с к и  п и  с а  н о ј  к њ и  з и  за пи си ва ла „у 
до ко ли ци би ље жа ка с р п  с к и  (а не ро ман ски) 
и ћ и  р и  л и  ц о м  (а не ла ти ни цом)“.29 Ка ко за-
кљу чу је Ре ше тар, на осно ву и но ви јих и ста ри јих 
из да ња по ве ља, у Ду бров ни ку се „го во ри ло што-
кав ски и ре дов но је кав ски“,30 о то ме свје до че, не 
са мо пи сма и по ве ље ко је су би ле на ми је ње не за 
окол не зе мље, већ и пи сма ко ја су Ду бров ча ни 
пи са ли за Ду бров ча не, по том је зик пи са ра ко-
ји су би ли ду бро вач ка вла сте ла, као и уз гред ни 
за пи си (али увјер љи ви свје до ци), ћи ри лич ки и 
што кав ски, мла де ду бро вач ке вла сте ле у ла тин-
ски пи са ној књи зи. Све су при ли ке, кон ста ту је 
Ре ше тар, „да Ја ги ће ва хи по те за о аутох то но сти 
не ког, ма кар сла би јег ча ка ви зма у Ду бров ни ку 
ни је ни ма ло осно ва на“.31

3.3. Као по ка за те љи ста рог ду бро вач ког го-
во ра, од на ро чи тог су зна ча ја д у  б р о  в а ч  к и 
п р о  з н и  с п о  м е  н и  ц и: Ра њи нин лек ци о
нар (по чет 1508. го ди не), Ду бро вач ки ћи рил
ски збор ник од 1520. го ди не и ћи рил ски Ду бро
вач ки лек ци о нар. Њи ма је Ре ше тар по све тио 

3.2. Не ки од фи ло ло га, оста ју ћи при то ме да 
нај ста ри ји је зич ки слој у Ду бров ни ку тре ба тра-
жи ти у ча кав шти ни, по шли су од ста но ви шта да 
што кав ски и је кав ски ни је пи са ла ду бро вач ка 
в л а  с т е  л а, што је, пре ма њи ма, био до каз да 
нај ста ри ји ду бро вач ки го вор ни је што кав ски. Уз 
то, твр ди ли су (Ја гић, нпр.) да су пје сни ци би-
ли ду бро вач ка вла сте ла, те су они по ка за тељ 
нај ста ри јег ду бро вач ког го во ра. И јед но и дру го, 
Ре ше тар је, без ве ћих по те шко ћа, оспо рио. По ка-
зао је да је ме ђу пје сни ци ма вла сте ла био са мо 
Мен че тић и, ка сни је, Дин ко Ра њи на.23 На су прот 
то ме, не ма ли број оних ко ји ни је су би ли пје сни-
ци (и пи са ли су што кав ски и је кав ски) би ли су 
вла сте ла. Ка ко по ка зу је Ре ше тар, за си гур но су 
дво ји ца пи са ра (ко ји се по ми њу у пр вој по ло ви ни 
XVI ви је ка) би ли ду бро вач ка вла сте ла, из че га 
за кљу чу је да су не ки пи са ри из пр ве по ло ви не 
XIII ви је ка би ли та ко ђе ду бро вач ка вла сте ла, 
и то Ро ма ни ко ји „су још срп ски сла бо зна ли“, 
јер је код њих је зик „вр ло по гре шан“. Џи ву Пар-
ме за ну (1348–1363) и Ру ску Хри сто фа но ви ћу 
(1392–1430) отац је био „Та ли ја нац“ па се „узи ма“ 
да су срп ски на у чи ли од мај ке Ду бров ки ње, а 
Ник ша Зви је здић, Ру сков на сљед ник, био је „пра-
ви ду бро вач ки гра ђа нин и да ле ки ро ђак пје сни ка 
Џо ре Др жи ћа“.24 О Ник ши ну го во ру (што кав ско-
је кав ском), пре ма Ре ше та ро вим ис тра жи ва њи ма, 
го во ре, осим ори ги нал них, и пре пи си по ве ља, ко је 
по ка зу ју да је Ник ша Зви је здић „ми је њао об ли ке 
и ри је чи ори ги на ла, и то да је уви јек сво је при-
је пи се у је зич ком по гле ду при бли жа вао сво јим 
ори ги нал ним по ве ља ма и сво је му што кав ском 
го во ру, а ни је ни ка да уно сио у сво је при је пи се 
ка кве ча ка ви зме, па ни од оних пје снич ких што 
су по сли је ње го ве смр ти пи са ли, а то бо же и го-
во ри ли, пр ви пје сни ци“.25

Ји ри чек го во ри и о тре ћем вла сте ли ну, Ни-
ку Би је ли ћу, ко ји се 1312. и 1319. го ди не по ми-
ње као др жав ни срп ски пи сар, „та ко про зван по 
ма те ри Би је ли“, ко ји је био по лу брат Пар ме за-
нов. Уз то, ни Ји ри чек ни Ре ше тар не спо ре да је 
би ло не ко ли ко пи са ра, срп ских кан це ла ра, ко ји 
ни је су би ли Ду бров ча ни, ме ђу ко ји ма и ча ка ва-
ца, „али то не мо же обо ри ти пра ви ло да су пи-
са ри и пре пи си ва чи ре дов но би ли Ду бров ча ни 
и пи са ли ду бро вач ким го во ром“, тј. што кав ским 
је кав ским.26 Ре ше тар је утвр дио и то да је по сљед-
њих 9 по ве ља Ник ши на збор ни ка пи сао Па ско је 
При мо је вић (1482–1527), „ко ји је био из до бре 
гра ђан ске ку ће, па та ко нам он мо же би ти до бар 
свје док ка ко се је го во ри ло у Ду бров ни ку баш у 
Мен че ти ће во до ба“.27 Од ње га не ма мо ни јед не ори-
ги нал не по ве ље „не го са мо при је пи се не ко ли ко 
тур ских (срп ски на пи са них) фер ма на“, од ко јих 

23 Ре ше тар уста но вљу је да је вла сте лин „био до сре ди не 
XVI. ви је ка са мо Мен че тић, на ко га је Ја гић ваљ да нај ви ше и 
ми слио, али оста ли ни је су би ли вла сте ла – ни Џо ре Др жић, 
Мен че ти ћев у пје сни штву друг а мо жда и прет ход ник, ни 
Ве тра но вић и Чу бра но вић, ни Ди ми тро вић и Бу ре сић, ни 
На ље шко вић и Ма рин Др жић а тек је г. 1563 сту пио у ко ло 
ду бро вач ких пје сни ка, као дру ги вла сте лин, Дин ко Ра њи на“ 
(Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, 38).

24 Исто, 9.
25 „Је ди но у по гле ду икав ских об ли ка тре ба при зна ти 

да их у Ник ши ним при је пи си ма има ви ше не го ли у ње го-
вим ори ги на ли ма, и то не са мо што Ник ша че сто за др жа ва 
икав ски об лик ко ји је на шао у сво јој ма ти ци, – а то не би 
мно го зна чи ло, не го и за то – а то мно го ви ше зна чи – што 
је гдје ко ји ја сни је кав ски об лик и гдје ко је сло во ѣ за мје-
њи вао икав ским об ли ком... Али [...] те нео бич не ика ви зме 
на ла зи мо код Ник ше, ко ји је ина че чист је ка вац, са мо у 
не ким ње го вим при је пи си ма по ве ља што су или пре те жно 
икав ске или бар мје шо ви то икав ско-је кав ске, па се не мо же 
вје ро ва ти да је Ник ша го во рио је кав ски кад је пи сао сво је 
ори ги нал не по ве ље а да је го во рио је кав ско-икав ски кад је 
пре пи си вао ту ђе“ (Исто, 16–17).

26 Исто, 9.
27 Исто, 14.
28 Исто, 15.
29 Исто, 11–12.
30 Исто, 14.
31 Исто, 38.
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обр ну тих слу ча је ва уоп ште не ма, а, што је, та ко ђе, 
ве о ма ва жно је сте да „п ј е  с н и ч  к и х  ч а  к а -
в и  з а  м а“  н е  м а  ни у јед ном од ова три ди је ла.

3.3.2. За је зик и го вор Ду бров ни ка зна чај ни 
су и дје ло ви ко ји су п р е  п и  с а  н и  с а  в е ћ 
и з  в р  ш е  н е  „д у  б р о  в а ч  к е  р е  д а к  ц и  ј е“. 
Ту спа да ју: је дан дио Ра њи ни ног лек ци о на ра и 
дје ло ви Збор ни ка ко ји ни је су пре пи са ни са ча-
кав ске ма ти це. У ди је лу Лек ци о на ра, ко ји, пре ма 
Ре ше та ру, пред ста вља „ста ру ду бро вач ку ре дак-
ци ју Р.1 (са око 380 лек ци ја)“, у ко јем Ра њи на ни је 
био ре дак тор, „не го га је он са мо пре пи сао са 
ма ти це у ко јој је ду бро вач ка ре дак ци ја већ би ла 
про ве де на и ко ја је мо гла би ти и до ста ста ри ја од 
ње га, сва ка ко бар из дру ге по ло ви не XV. ви је ка“,37 
Ра њи на „ни је за др жао ни до дао ни јед ног пје-
снич ког ча ка ви зма, осим што је, по свој при ли ци 
са мо за др жао а ни је до дао, по до ста нео бич них 
икав ских об ли ка. На про тив вр ло је че сто у Р1. 
за др жао два ча ка ви зма за ко је се мо же ре ћи да 
их пр ви пје сни ци ни ка ко не ма ју – су фикс -т у 3 
синг. и плур. пре зен та и пре зент пер фек тив них 
гла го ла у фу тур ском зна че њу (у глав ним ре че ни-
ца ма), али обо је је та ко ту ђе што кав ско ме го во ру 
да се ни нај ма ње не мо же сум ња ти о то ме да је 
Ра њи на у тим при ли ка ма вјер но за др жа вао што 
је у ста ри јој ду бро вач кој ре дак ци ји би ло пре о-
вла да ло од ча кав ске ма ти це“.38 То су, углав ном, 
ч а  к а  в и  з м и  н а  с л и  ј е  ђ е  н и  и з  ц р  к в е -
н о г  ј е  з и  к а  и као та кви уста ље ни у је зи ку. 
И три пи са ра у Збор ни ку се, пре ма Ре ше та ро-
вим за кључ ци ма, с об зи ром на је зич ке при ли ке, 
ме ђу со бом до бро сла жу, а до бро се сла жу и са 
по ве ља ма што су им вре мен ски нај бли же и с Ра
њи ни ним лек ци о на ром: „И Збор ни ко ви пи са ри 
пи шу да кле ре дов но што кав ки и је кав ски, а са мо 

по себ ну па жњу.32 У сва три ова спо ме ни ка про-
на ла зи не ко ли ко бит них цје ли на од ко јих сва ка, 
на по се бан на чин, го во ри о Ду бров ни ку, ње го вом 
је зи ку и го во ру. На и ме, у окви ру ова три спо ме-
ни ка мо гу се, ма ње-ви ше, из дво ји ти три ди је ла, 
ко ји пред ста вља ју: 1) пре пи се са ста ри је ча кав-
ско-икав ске ма ти це, 2) пре вод са ла тин ског и 
ита ли јан ског је зи ка, 3) пре пис са ра ни је (ста ри је) 
„ду бро вач ке пре ра де“.

3.3.1. У сва три ова спо ме ни ка (у Ра њи ни ном 
лек ци о на ру, у ћи рил ском Ду бро вач ком лек ци
о на ру и у Ду бро вач ком ћи рил ском збор ни ку) 
на ла зе се дје ло ви ко ји пред ста вља ју п р е  п и -
с е  с а  ч а  к а в  с к о - и к а в  с к е  м а  т и  ц е. 
С об зи ром на од нос пре ма ча кав ској ма ти ци ова 
три спо ме ни ка иду у истом прав цу, тј. ча кав ско-
икав ске осо би не се (не гдје ви ше, не гдје ма ње) за-
мје њу ју што кав ско-је кав ски, што до вољ но ја сно и 
сли ко ви то го во ри о је зи ку и го во ру пи са ца ових 
спо ме ни ка, а, пре ко њих, и о је зи ку и го во ру Ду-
бров ни ка. У Ра њи ни ном лек ци о на ру (у ди је лу 
ко ји је Ре ше тар озна чио као Р.2, и за ко ји ка же да 
је по стао не гдје по сли је 1495. го ди не), и у ћи рил-
ском Ду бро вач ком лек ци о на ру (ко ји се чу ва у 
До ми ни кан ској би бли о те ци у Ду бров ни ку, и ко ји, 
пре ма Ре ше та ру, пред ста вља пре пис пр вог из да-
ња Бер нар ди но вог лек ци о на ра, од г. 1495, чи ји је 
пре пис из вр шио „глав ни пи сар А Збор ни ка, од г. 
1520, и то по свој при ли ци при је г. 1520, а бли же 
го ди ни 1495“),33 ча кав ске се осо би не за мје њу ју 
што кав ским, и „ни ка да се пак не уме ће ни ка кав 
пје снич ки ча ка ви зам, ако га не ма у ма ти ци“.34 Из 
то га се ја сно да̑ за кљу чи ти да пре пи си вач у свом 
го во ру не ма ча ка ви за ма. Ду бро вач ки ћи рил ски 
лек ци о нар иде, пре ма Ре ше та ро вим за кључ ци ма, 
за ди је лом Ра њи ни ног лек ци о на ра Р.2, и у „мно го 
ве ћем оп се гу“ по твр ђу је у ко јем смје ру иду пи са-
ре ве про мје не: „Из ла зи да што год је ми је њао, све 
иде за тим да се дал ма тин ске ча кав ско-икав ске 
осо би не за мје њу ју ду бро вач ким што кав ско-је кав-
ским“.35 У Ду бро вач ком ћи рил ском збор ни ку, ко ји 
је пи сао пр ви и глав ни пи сар (А) у пр во ме од два 
ди је ла (ко је Ре ше тар озна ча ва као З.1а), за сту пље-
ни су ра зни члан ци ко ји пред ста вља ју „ре дак ци ју 
ча кав ско-гла гољ ских (а мо жда и не ких цр кве но-
ћи рил ских тек сто ва“, уз то и код тре ћег пи са ра 
(Ц) има чла на ка ко ји су пре ра де и гла гољ ских 
(З.3). И код ових пре пи са пи са ри ре дов но за мје-
њу ју ча кав ско-икав ске об ли ке што кав ским (иако 
им се, што је оче ки ва но, пот кра да „вр ло ри јет ко 
по ко ји ча кав ски об лик, као што им се, би ло по-
сред но пре ко ча кав ске ма ти це, или мо жда и не по-
сред но, мно го че шће пот кра да и по ко ји цр кве ни 
об лик“.36 Оно што је ва жно, а што свје до чи о је зи-
ку и го во ру пи са ра (ти ме и Ду бров ни ка), то је да 

32 Za dar ski i Ran ́ i nin lek ci o nar, pri re dio Mi lan Rešetar, 
Dje la JAZU 13, Za greb 1894; Mi lan Rešetar, Rječnik i dik
ci ja Ra n ́ i ni na Zbor ni ka, Rad JAZU, Filologičko-historički i 
filosofičko-juridički raz re di 260 : 117 (1938), 1–56; Ми лан Ре-
ше тар, Ду бро вач ки збор ник од год. 1520, По себ на из да ња 
СКА С, Фи ло соф ски и фи ло ло шки спи си 24, Бе о град 1933; 
Ми лан Ре ше тар, Бер нар ди нов лек ци о нар и ње го ви ду бро
вач ки пре пи си, По себ на из да ња СКА XCIX, Фи ло соф ски и 
фи ло ло шки спи си 23, Бе о град 1933.

33 Исто, 21.
34 Исто, 29.
35 „Упа да пак у очи да је у овом ћи рил ском при је пи су, 

ако и у Ра њи не Р.1 и Р.2, вр ло че сто за др жан су фикс -т у 
пре зен ту и пер фек тив ни пре зент у фу тур ном зна че њу, по 
че му се ви ди ка ко се је то дво је би ло уври је жи ло у чи та њу 
би блиј ских тек сто ва у цр кви. Али за нас ни је то ли ко ва жно 
што је у ово ме Лек ци о на ру оста ло од ча кав ске ма ти це ко-
ли ко што у њу ни је ушло; а ни је у њу ушао ни је дан пут ни 
је дан пје снич ки или ко ји дру ги ча ка ви зам гдје би то мо гло 
да бу де“ (Исто, 21).

36 Исто, 20.
37 Исто, 17.
38 Исто, 18.
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Ти ме се пак сјај но по твр ђу је да је зич ке про мје не 
из вр ше не у ци је ло ме ћи рил ском Лек ци о на ру и 
у пре пи са ном ди је лу Р2. Ра њи ни на Лек ци о на ра 
о д  г о  в а  р а  ј у  т а ч  н о  п р а  в о  м е  д у  б р о -
в а ч  к о  м е  г о  в о  р у  о к о  г .  1 5 0 0“.46 Ова 
три ди је ла, из три раз ли чи та спо ме ни ка, нај ја сни-
је илу стру ју та да шњи ду бро вач ки го вор: пи са ни 
су што кав ско-је кав ски, у њи ма не ма ни ти пје-
снич ких ча ка ви за ма, ни ти нео бич них ика ви за-
ма, ни ти цр кве них ча ка ви за ма, те пред ста вља ју 
по ка за тељ ка ко се у Ду бров ни ку та да го во ри ло.

Је зик Ник ше Ра њи на по нај бо ље по ка зу је ка ко 
се у Ду бров ни ку го во ри ло. Р а  њ и  н а  је, пре ма 
Ре ше та ру, го во рио она ко ка ко је пи сао у Р.3 (да-
кле у ди је лу ко ји је ди рект но са ла тин ског пре вео 
на ду бро вач ки го вор). Ре пре зент ње го вог го во ра 
је сте и дио Р.2, у оном сег мен ту гдје је Бер нар ди-
нов ча кав ски текст ми је њао у што кав ски, као и 
Р.1, дио у ко ме ча кав ски Лек ци о нар „окре ће на 
ду бро вач ки го вор“, тј. сви ови дје ло ви го во ре да 
је Ра њи на го во рио ду бро вач ким што кав ским је-
кав ским го во ром:47 „Сто га ја од луч но твр дим да је 
д у  б р о  в а ч  к и  в л а  с т е  л и н  Н и к  ш а  Р а -
њ и  н а  б и о  ч и с т  ш т о  к а  в а ц  ј е  к а  в а ц 
и да је он, мла ђи вр шњак пр вих пје сни ка, нај бо љи 
свје док да се је у Ду бров ни ку у дру гој по ло ви ни 
XV. ви је ка го во ри ло ка ко је он г о в о р и о  а не 
ка ко су пр ви пје сни ци п и с а л и“.48 У скла ду са 
тим Ре ше тар за кљу чу је „да је Ра њи на од ли чан 
и од лу чан свје док ка ко се је у Ду бров ни ку го во-
ри ло у ври је ме пр вих пје сни ка, јер иако се је он 
сам ро дио тек око г. 1495, или мо жда и не што 
ра ни је, ње го ви су ро ди те љи би ли баш вр шња ци 
обо ји це пр вих пје сни ка, па ни је ни ка ко мо гу ће 
да је ме ђу Ра њи ном и ње го вим ро ди те љи ма би-
ла у је зи ку то ли ка раз ли ка ко ли ко је ме ђу њим 
и пје сни ци ма“.49 Уз то, Ра њи на је био ду бро вач ки 
гра ђа нин и вла сте лин па се на осно ву ње го вог 
је зи ка мо же су ди ти и о го во ру гра ђа на и вла сте-
ле у Ду бров ни ку („Ја гић је зби ља ми слио да је 
Ра њи нин Лек ци о нар пре пи сан с ћи ри ли це, да кле 
с ма ти це ко ја ни је би ла са ста вље на за град Ду-
бров ник, или бар не за ду бро вач ку вла сте лу“).50 

у члан ци ма што су пре ра ђе ни са ча кав ске ма ти-
це у З.1а и З.3 пот кра да им се вр ло ри јет ко по ко ји 
ча кав ски об лик“.39 Да кле, дје ло ве ко ји ни је су пре-
пи са ни са ча кав ске ма ти це, од ли ку је што кав ски 
је кав ски, не ма пје снич ких ча ка ви за ма, ја вља ју 
се два ча ка ви зма ко ји су пре ко цр кве ног је зи ка 
пре о вла да ли у ста ри јој ду бро вач кој ре дак ци ји. 

3.3.3. Нај ва жни је свје до чан ство о је зи ку пи-
са ра пред ста вља ју дје ло ви ових три ју спо ме ни ка 
ко ји су п р е  в е  д е  н и  с а  л а  т и н  с к о г  и л и 
и т а  л и  ј а н  с к о г  ј е  з и  к а, да кле пред ста вља-
ју ди рек тан пре вод на ду бро вач ки го вор. То су дио 
Ра њи ни на лек ци о на ра (озна чен код Ре ше та ра 
као Р.3); дио Збор ни ка (З.1б); и од ре ђе не ру бри ке 
ћи рил ског Ду бро вач ког лек ци о на ра. Дио у Ра
ња ни ном лек ци о на ру „што је у Ду бров ни ку пре-
ве ден с ла тин ског рав но на ду бро вач ки го вор“,40 
чи ни „око 50 лек ци ја“, на стао је по сли је ди је ла 
Р.2, пре пи са са Бер нар ди на. Овај дио „ни је под 
ути ца јем цр кве но га је зи ка, као што су ћи ри лич-
ке по ве ље, а ни је ни ду бро вач ка пре ра да јед ног 
дал ма тин ског тек ста“, те, пре ма Ре ше та ру „јед ном 
ри је чи Р3. је нај ста ри ји при мјер ду бро вач ке про-
зе ко ји је пи сан чи сто ду бро вач ким го во ром“.41 
У овом ди је лу Ра њи на пи ше „чи сто што кав ски и 
је кав ски, без ика квих пје снич ких или дру гих ко-
јих ча ка ви за ма и без и јед ног у Ду бров ни ку нео-
бич ног икав ског об ли ка“.42 У ћи рил ском Збор ни
ку, у дру гом ди је лу, ко ји об у хва та „баш по ло ви цу 
ци је ло га Збор ни ка“,43 за сту пље ни су „члан ци ко ји 
су ди рект но пре ве де ни с та ли јан ско га је зи ка на 
ду бро вач ки го вор“, те ни у њи ма „не ма ап со лут-
но ни ка квих ча ка ви за ма, ни цр кве но сла вен ских 
об ли ка“,44 као ни у Р.3, ко ји та ко ђе пред ста вља 
„чи сти ду бро вач ки град ски го вор“, „ако се не ће 
при зна ти град ски, а оно сва ка ко се о ски“. У је зи ку 
то га ори ги нал но га ди је ла Збор ни ка „не ма на и ме 
ни шта чим би се он бит но раз ли ко вао од ори ги-
нал но га ди је ла Лек ци о на ра, док се оба та ори-
ги нал на ду бро вач ка ди је ла под јед на ко раз ли ку ју 
од ’ча кав ско’-икав ско га пи са ња пр вих пје сни ка“.45 
Ду бро вач ки лек ци о нар та ко ђе има не ке ва жне 
ру бри ке, ко је су пре ве де не ди рект но са ла тин ско-
га је зи ка, а ко је су у пр вом из да њу Бер нар ди но ва 
лек ци о на ра оста ле на ла тин ском: „Ру бри ке су 
пре ве де не ди рект но с ла тин ског, по свој при ли ци 
од са мог пре пи си ва ча, на чи сто што кав ско-је кав-
ски го вор, без ика квих ча ка ви за ма и са мо с три 
нео бич на икав ска об ли ка пре ма не ко ли ко сто ти-
на је кав ских [...]. И ове су ру бри ке да кле, до и ста 
ма лен при мјер нај ста ри је чи сто ду бро вач ке про зе, 
ко ји је от при ли ке из истих го ди на из ко јих су 
ори ги нал ни ди је ло ви Р.3 Ра њи ни на Лек ци о на
ра у З.1б Збор ни ка и с ко ји ма се оне вр ло до бро 
сла жу сло жно од сту па ју ћи од пр вих пје сни ка. 

39 Исто, 20.
40 Исто, 17.
41 Исто, 18.
42 Исто.
43 Исто, 20.
44 Исто.
45 Исто.
46 Исто, 21–22.
47 Исто, 18–19.
48 Исто, 18–19.
49 Исто, 8.
50 Исто, 19.
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с п о  м е  н и  к а:  уко ли ко су пре пи са ни са ча кав-
ске ма ти це од ли ку је их при ла го ђа ва ње ду бро-
вач ком што кав ско-је кав ском го во ру, уко ли ко 
пред ста вља ју пре во де са ла тин ског у њи ма је 
за сту пљен што кав ско-је кав ски го вор. Као ни у 
ћи рил ским спо ме ни ци ма, ни у њи ма не ма „пје-
снич ких ча ка ви за ма“.57 

3.6. На осно ву ана ли зи ра не спо ме нич ке гра-
ђе, Ре ше тар за кљу чу је да су „п ј е  с н и ч  к и  ч а -
к а  в и  з м и“ би ли „са свим н е о  б и ч  н и  Д у -
б р о в  ч а  н и  м а  што су у до ба пр вих пје сни ка 
про зом пи са ли ори ги нал не ства ри, док су их пје-
сни ци ла ко упо тре бља ва ли, и то је та ко чврст 
за кон да не ма ни јед ног пје сни ка до сре ди не XVI. 
ви је ка, па чак ни Гун ду ли ћа, ко ји не би имао, сад 
ви ше а сад ма ње, тих пје снич ких ча ка ви за ма, као 
што обр ну то не ма ни јед ног ори ги нал но га про-
зног са став ка, ко ји би их и у нај ма њој мје ри имао 
[...] – та се раз ли ка не мо же друк чи је ту ма чи ти 
не го та ко да су са мо ј е д  н и  п и  с а  л и  к а  к о 
с у  г о  в о  р и  л и  а  д а  д р у  г и  н и  ј е  с у, а 
та да ми слим да се ни ча сом не мо же би ти у дво-
у ми ци прет ста вља ли по е зи ја или про за пра ви 
ду бро вач ки го вор дру ге по ло ви не XV. ви је ка и 
пр ве по ло ви не XVI.“58

3.7. И к а в  с к е  о б  л и  к е  и њи хо ву упо-
тре бу, Ре ше тар та ко ђе ста вља у ши ри кон текст 
и са гле да ва у скла ду са дру гим је зич ким тен ден-
ци ја ма у ду бро вач ким спо ме ни ци ма. Ика ви зми 
се код пје сни ка ја вља ју као дио „пје снич ких ча-
ка ви за ма“, дио су пје снич ког је зи ка, на ста ли као 
по дра жа ва ње ча кав ским пје сни ци ма. У не ким се 
спо ме ни ци ма и код не ких пје сни ка мо гу ја ви ти 
у то ли ком бро ју да ми је ња ју уку пан вид јед ног 
уисти ну је кав ског ди ја лек та. У та кав пје снич ки 
ча ка ви зам, пре ма Ре ше та ру, спа да „пре те жни 
ика ви зам Ш. Мен че ти ћа а го то во чи сти ика ви-
зам Џ. Др жи ћа“, ко ји не на ла зи ослон ца у про зи 
ста ри је га њи хо во га вре ме на.59 У пре ра да ма ча-
кав ских тек сто ва та ко ђе има „по до ста“ нео бич-
них ика ви за ма, у не ким спо ме ни ци ма ма ње, у 
не ким ви ше.60 Про за се, што се ти че (не)упо тре бе 
„нео бич них ика ви за ма“, не сла же са по е зи јом. Са 
др жав ном кан це ла ри јом и ве ћи ном при ват них 

За сва ч е  т и  р и  п и  с а  р а  Збор ни ка, Ре-
ше тар за кљу чу је да су би ли Д у  б р о в  ч а  н и: 
„Исти на при зна јем да ће они при је би ти из око ли-
це не го ли из са мо га гра да, јер ми је те шко вје ро-
ва ти да би се у гра ду ћи ри ли цом пи са ло оп се жно 
књи жев но дје ло, прем да би би ло лак ше да се у 
гра ду на ђу че ти ри вје шта ћи рил ска пи са ра да око 
ње га са ра ђу ју“.51 Ипак, о упо тре би ћи ри ли це кроз 
вје ко ве и у  с а  м о м  г р а  д у  Д у  б р о в  н и  к у, 
о д  Д у  б р о в  ч а  н а, има ви ше до ка за: „А још 
бар до XVI. ви је ка ћи ри ли ца се је упо тре бља ва-
ла и у гра ду: у пр вој по ло ви ни XV. ви је ка мла да 
вла сте ла пи шу сва ко ја ке би ље шке, чак и не ке 
сти хо ве, ћи ри ли цом; Ду бров ча нин, ко ји г. 1455 
мо ли вла ду да се сми је вра ти ти ’у град гдје се је 
ро дио’, пи ше ћи ри ли цом; иму ћан тр го вац пи ше 
г. 1512 у гра ду свој те ста мент ћи ри ли цом, а г. 
1517 ћи ри ли цом га пре пи су је ла тин ски кан це-
лар. А од оних ду бро вач ких тр го ва ца што су у 
XV. ви је ку и у пр вој по ло ви ни XVI. пи са ли вла ди 
са мо ћи рил ска пи сма и при ма ли од ње опет са-
мо ћи рил ске од го во ре, мно ги су би ли, а мо жда 
и ве ћи на, гра ђа ни, јер је тр го ви на уви јек ви ше у 
ру ка ма гра ђа на не го се ља ка, за то је вр ло вје ро-
ват но да но ва ла ти нич ка књи жев ност ни је та ко 
бр зо ни у гра ду угу ши ла упо тре бу ћи ри ли це“.52 

3.4. И ћи рил ски Мо ли тве ник (ко ји Ре ше тар 
на зи ва С р п  с к и  м о  л и  т в е  н и к) укла па се 
у већ по ми ња не ру ко пи се.53 Свје до чи и о жи во ту и 
упо тре би ћи ри ли це и што кав шти не у Ду бров ни-
ку. За ње га Ре ше тар на ла зи да га је пре пи си ва ло 
ви ше пи са ра (Ре ше тар раз ли ку је „бар 7 та ких 
ди је ло ва“), и сви су ти ра зни ди је ло ви „у ра зно 
до ба од ра зних Ду бров ча на с дал ма тин ске ма ти-
це окре та ни на Ду бро вач ки го вор и пре пи си ва-
ни“.54 Са мим тим Мо ли тве ник нам „ка же ко ли ко 
је мо ра ло би ти у ду бро вач кој око ли ци, а мо жда 
и у гра ду, љу ди ко ји су пре пи си ва ли и чи та ли 
ова кве по бо жне ћи рил ске а ка то лич ке књи ге“.55 
Свим пи са ри ма за јед нич ки је што кав ско-је кав ски 
го вор ду бро вач ки, без об зи ра на ча ка ви зме ко ји 
су пре ни је ти из ча кав ске ма ти це.

3.5. Не по би тан по ка за тељ го во ра гра да Ду-
бров ни ка је су и л а  т и  н и ч  к и  с п о  м е  н и  ц и. 
Ако се, ка ко ка же Ре ше тар, за три ћи рил ске књи-
ге (Збор ник, Лек ци о нар и Мо ли тве ник) мо же 
и са раз ло гом ми сли ти „да су би ле на ми је ње не 
око ли ци а не баш гра ду“, то се за ла ти нич ке спо-
ме ни ке („што су их не дав но из да ли проф. Фан цев 
и др. Ђа не ли“) не мо же ми сли ти да су би ли на-
ми је ње ни око ли ни, јер се у „око ли ци ду бро вач-
кој ла ти ни ца ни је упо тре бља ва ла у оно ври је ме 
кад су ови спо ме ни ци по ста ли, то јест при је сре-
ди не XVI. ви је ка“.56 Је зик ових спо ме ни ка п о -
к л а  п а  с е  с а  ј е  з и  к о м  ћ и  р и  л и ч  к и х 
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1500. го ди не Ду бров ча ни, а на ро чи то вла сте ла, 
го во ри ли што кав ски и је кав ски.65

Пре ма све му на ве де ном, про зна дје ла по ка-
зу ју да се у Ду бров ни ку го во ри ло што кав ско-је-
кав ски, од но сно да је нај ста ри ји ду бро вач ки го вор 
био што кав ски (хер це го вач ки) и је кав ски. Што-
кав ски и је кав ски су пи са ни про зни дје ло ви ко ји 
пред ста вља ју пре во де на ду бро вач ки го вор, по том 
дје ло ви пре пи са ни са три ду бро вач ке пре ра де, а о 
што кав ском је кав ском го во ру свје до че и дје ло ви 
ко ји су пре пи са ни са ча кав ске ма ти це у ко ји ма 
се ре дов но ча кав ски и икав ски об ли ци ми је ња ју 
у што кав ске и је кав ске уз за др жа ва ње (пре пи си-
ва њем) и ча кав ских икав ских осо би на. Ме ђу тим, 
ни у јед ном про зном тек сту не ма „пје снич ких 
ча ка ви за ма“, да кле, „пје снич ки ча ка ви зми“ (ча, 
зач, ва, -л, ма, тва) пред ста вља ју (уз од ре ђен 
и огра ни чен број при мје ра, ко ји се по на вља ју) 
ма нир, ушли су у пје снич ки је зик као ими та ци ја 
ча кав ских пје сни ка, а, из ван њих, и је зик пје сни ка 
је што кав ски је кав ски. У про зним дје ли ма, при је 
све га оним ко ја су пре пи са на са већ по сто је ће ду-
бро вач ке пре ра де, не ма „пје снич ких ча ка ви за ма“, 
али има од ре ђен број „уста ље них ча ка ви за ма“ 
(раз ли чи тих од „пје снич ких ча ка ви за ма“), на-
ста ли под ути ца јем цр кве ног је зи ка (су фикс -т 
у пре зен ту, пер фек тив ни пре зент у фу тур ском 
зна че њу, – то дво је се би ло „уври је жи ло у чи та њу 
би блиј ских тек сто ва у цр кви).66

На кон што је дао пре глед нај ра ни јих спо ме-
ни ка и, пре ко њих, је зи ка Ду бров ни ка, Ре ше тар 
за кљу чу је да за в р и  ј е  м е  п о  с л и  ј е  М а -
р и  н а  Д р  ж и  ћ а  не тре ба ви ше до ка зи ва ти да 
се у Ду бров ни ку го во ри ло што кав ски и је кав ски. 
То, пре ма Ре ше та ру, „са свим ја сно до ка зу ју оба 
про за и ста из дру ге по ло ви це XVI. ви је ка, Ба зил 
Гра дић и Ар кан ђео Гу че тић“, та ко да, „ко ли ко ја 
знам“, ка же Ре ше тар, „не ма ни јед ног на ше га ни 
стра ног фи ло ло га ко ји би ми слио да се је у то 
до ба у Ду бров ни ку го во ри ло ка ко су ста ри ји пје-
сни ци пи са ли све до Гун ду ли ћа a не она ко ка ко 
ти про за и сти што ни је су из да ва ли пре тен ци о зна 
књи жев на дје ла за обра зо ва ни је љу де не го скром-
не по бо жне књи ге за про сти ји на род“.67 

3.9. Ре ше тар се освр ће и на три књи жи це 
ко је су штам па не к р а  ј е м  X V I  в и  ј е  к а 
(два Кр шћан ска на у ка и је дан На чин ка ко се 
има го во ри ти ми са). То су пре во ди од ра зних 

спи са сла жу се ори ги нал ни књи жев ни дје ло ви 
књи жев них дје ла ко ји су у Ду бров ни ку ди рект но 
пре ве де ни на ду бро вач ки го вор (Р.3 Ра њи ни на 
лек ци о на ра, дио З.1б Збор ни ка и ру бри ке ћи рил-
ског Ду бро вач ког лек ци о на ра). У њи ма или не ма 
или има вр ло ма ло нео бич них ика ви за ма: „не ма 
их ни ка ко у Р.[3], у ћи рил ском су Лек ци о на ру са-
мо 3 пре ма не ко ли ко сто ти на је кав ских, а у мно го 
оп се жни јем ди је лу Збор ни ка не ма их ви ше од 
5–6“.61 Пре ма то ме „ла ти наш и вла сте лин Ра њи на 
н е м а  нео бич них ика ви за ма, а ћи рил ски, прост 
чо вјек, ваљ да из око ли це а не из гра да, и м а  и х! 
А да је Ра њи на био зби ља чист је ка вац по твр ђу је 
се ти ме што он, пре пи су ју ћи дио Р.2 из Бер нар ди-
на, 15 пу та мје сто Бер нар ди но ве ри је чи узи мље 
дру гу у ко јој је во кал ѣ, па је сло бод но мо гао узе ти 
је кав ски об лик ’око ли це’ или ’икав ски град ско га 
го во ра’, па свих 15 пу та узи мље је кав ски“.62 Из 
ово га се, са свим ја сно, мо же за кљу чи ти да се у 
Ду бров ни ку и око ли ни го во ри ло је кав ски. 

У при лог је кав ском Ду бров ни ку иду и дје ло-
ви спо ме ни ка ко ји пред ста вља ју пре ра де ча кав-
ских тек сто ва. Ди рект них пре пи са са ча кав ске 
ма ти це, ка ко на ла зи Ре ше тар, има са мо два – дио 
Ра њи ни на Лек ци о на ра (Р.2) и ћи рил ски Ду бро
вач ки Лек ци о нар. У њи ма се, у по ре ђе њу са ча-
кав ском ма ти цом, умје сто икав ских об ли ка вр ло 
че сто ја вља ју је кав ски, „а обр ну то ни је мо гло да 
бу де, јер у Бер нар ди на је кав ских об ли ка уоп ће 
не ма“. Али, ако не ма је кав ских, код Бер нар ди на, 
има екав ских об ли ка, као се де ти, ве ран итд. Оно 
што је „за из го вор пре пи си вачâ вр ло ка рак те ри-
стич но је сте што они те Бер нар ди но ве ека ви зме 
ре дов но окре ћу на је кав ски из го вор а н и к а д а 
на икав ски“.63 И то вјер но свје до чи да се у Ду-
бров ни ку ни је го во ри ло икав ски.

3.8. Ре ше тар, пре глед но и са же то, пред ста-
вља ју ћи ре зул та те свог бо га тог и пре га лач ког 
ра да, за кљу чу је да све што је пи са но про зом у 
ври је ме пр вих пје сни ка у Ду бров ни ку пи са но је 
без пје снич ких ча ка ви за ма и по нај ви ше је кав ски: 
„та ко пи шу сви др жав ни кан це ла ри, на ро чи то 
Мен че ти ћев вр шњак ду бро вач ки гра ђа нин Па-
ско је При мо је вић и ње го ви си но ви; та ко пи шу и 
при ват ни спи си, а на ро чи то ћи рил ски те ста мент 
од г. 1512 и ла ти нич ки од г. 1524; та ко Ра њи на 
у ори ги нал ном ди је лу свог Лек ци о на ра а та ко 
и ори ги нал ни дио ћи ри лич ког Лек ци о на ра и 
Збор ни ка од г. 1520“.64 У спо ме ни ци ма и дје ло-
ви ма спо ме ни ка ко ји пред ста вља ју ду бро вач ке 
пре ра де, ча кав ске осо би не и „нео бич ни икав ски 
об ли ци“ ре дов но се за мје њу ју што кав ским и је-
кав ским, а у пре пи си ма с Бер нар ди на уме ћу се 
са мо но ви је кав ски об ли ци. Ник ша Ра њи на је, 
пре ма Ре ше та ру, нај си гур ни ји свје док да су око 
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јер су ме ни Ср би и Хр ва ти је дан на род под два 
име на, па ја за то не ћу ни ка ко ре ћи да се у Ду-
бров ни ку ни је го во ри ло хр ват ски не го срп ски, 
а л и  к о  м у  с у  С р  б и  и  Х р  в а  т и  д в а 
н а  р о  д а,  т а ј  ћ е  м о  р а  т и  п р и  з н а  т и 
д а  ј е  Д у  б р о в  н и к  п о  ј е  з и  к у  у в и -
ј е к  б и о  с р п  с к и  (ис ти ца ње на ше)“73 (при лог 
бр. 1). Ме ђу тим, ка да је на кон ра та, 1952. го ди-
не об ја вље на у Гла су Срп ске ака де ми је на у ка, 
ака дем ска бе сје да под на зи вом: Нај ста ри ји ду
бро вач ки го вор, овај за вр шни дио јед но став но је 
из о ста вљен (при лог бр. 2).74

На по ле ђи ни (не ис пи са ној, чи стој) по сљед-
њег ли ста ру ко пи са при ступ не бе сје де до пи са на 
је на са мом дну стра не (зе ле ним ма сти лом, пре-
кри же но обич ном олов ком), дру га чи јим ру ко-
писом од Ре ше та ро вог, Бе ли ће вим, до не кле мо-
ди фи ко ва на ова за вр шна Ре ше та ро ва кон ста та-
ци ја, и гла си: „Ја не идем да ље од то га на уч но га 
ре зул та та, а не ћу ни ка ко да ула зим у, на жа лост, 
об но вље ни спор о срп ству и хр ват ству Ду бров-
ни ка, јер су ме ни Ср би и Хр ва ти је дан на род под 
два име на, па ми је за то Ду бров ник срп ски и хр-
ват ски. Али ко ди је ли срп ско од хр ват ског мо ра 
при зна ти да је Ду бров ник по је зи ку уви јек био 
срп ски“ (Ка сни је до пи са но: „Ово је на пи сао др. 
Алек сан дар Бе лић, али ни ње гов ни Ре ше та ров 
за кљу чак не на ла зе се у от штам па ном тек сту 
ове рас пра ве. Б. Ко ва че вић)“ (при лог бр. 3).

Ду бров ча на, без ика квих књи жев них пре тен зи-
ја, јед на је штам па на ћи ри ли цом („по свој при ли-
ци ви ше за око ли цу не го ли за са ми град“), а дру-
ге дви је ла ти ни цом. Ме ђу тим, „ме ђу том јед ном 
ћи ри лич ком ’се о ском’ књи жи цом и об је ма ла ти-
нич ким ’град ским’ не ма бит них раз ли ка у је зи-
ку“,68 пи са не су „чи сто што кав ски и чи сто је кав-
ски, јер то до ка зу је да, ба рем к р а  ј е м  X V I . 
в и  ј е  к а,  н и  ј е  б и  л о  б и т  н и х  р а з  л и -
к а  м е  ђ у  г о  в о  р о м  б л и  ж е  о к о  л и -
ц е  и  г о  в о  р о м  г р а  д а,  па се сто га мо же 
с раз ло гом ми сли ти да је та ко би ло от ка да се је 
Ду бров ник по сла ве нио, јер су Сла ве ни и срп ско-
хр ват ски је зик у њ до ла зи ли без ика кве сум ње 
ре дов но и по нај ви ше из ње го ве бли же око ли це“.69 
За На чин и за ћи рил ски На ук у нат пи су се ка-
же да су пре ве де ни „у је зик ду бро вач ки“,70 а за 
На ук се ви ди да је пре ве ден од Ду бров ча на за 
Ду бров ча не. Ти ме је Ре ше тар упот пу нио до ка-
зе, и, узи ма ју ћи у об зир спо ме ни ке раз ли чи тог 
ти па, по ка зао ка кав је био нај ста ри ји сло вен ски 
ду бро вач ки го вор: био је што кав ски је кав ски, ка-
ко до XVI ви је ка, та ко и по том.

4. Свој од нос пре ма је зи ку Ду бров ни ка (за ко-
ји је већ до ка зао да је од са мих по че та ка сло вен-
ске пи сме но сти и је зи ка у Ду бров ни ку – што кав-
ски хер це го вач ки и је кав ски) и ње го вом пи сму, 
Ре ше тар је са жео у крат ком за кључ ку на са мом 
кра ју (у по сљед њем па су су) при ступ не Ака дем
ске бе сје де од 7. мар та 1940. го ди не (за ре дов ног 
чла на при мљен је на ску пу Срп ске кра љев ске 
ака де ми је 16. фе бру а ра 1940. го ди не). Ка ко он 
ни је био при су тан, Ака дем ску бе сје ду је пред-
ста вио Бе лић, ко ји ка же да је као „нај бли жи по 
на уч ном ра ду“ за мо љен да при ка же „ње ну глав ну 
са др жи ну“ и да про чи та „из ње не ко ли ко од ло ма-
ка“.71 Бе лић на по чет ку пред ста вља ња Ре ше та ре-
ве Ака дем ске бе сје де, па ра фра зи ра (при бли жно 
ори ги на лу) ово ва жно Ре ше та ро во ста но ви ште: 
„Он (тј. Ре ше тар, Ј. С.) пра ти ду бро вач ки је зик 
од по чет ка XIII ве ка све до да на шњег да на и на-
ла зи да је раз го вор ни је зик ду бро вач ки од у век 
био х е р  ц е  г о  в а ч  к и .  Т о  ј е  –  н а  р о д  н и 
с р п  с к и  д и  ј а  л е  к а т,  ако ко де ли срп ски је-
зик од хр ват ског, или ди ја ле кат срп ско хр ват ски 
за сва ко га ко ме су Ср би и Хр ва ти је дан на род 
под два име на“.72 

У ру ко пи су ко ји је Ре ше тар пре дао као сво ју 
ака дем ску бе сје ду под на зи вом: Нај ста ри ји ду
бро вач ки го вор, од Ми ла на Ре ше та ра, Ре ше тар 
сво ју бе сје ду су бли ми ра у по сљед њем па су су ко ји 
гла си: „Из те објек тив не кон ста та ци је (тј. да се у 
Ду бров ни ку ни кад ни је го во ри ло ча кав ски, Ј. С.) 
ја са да не из во дим ни ка квих да љих за кљу ча ка, 

68 Исто.
69 Исто, 34.
70 Исто.
71 Го ди шњак СКА L за 1940 (1941), 187–193.
72 Исто, 188.
73 Ре ше та ров ру ко пис, Ар хив САНУ, бр. 14456, 52. – 

Ис пред овог ци та та у ру ко пи су на ла зи мо ре че ни цу, ко ја је 
по том пре цр та на, али се мо же ла ко про чи та ти: „Ја са да с 
том тврд њом (тј. да се у Ду бров ни ку ни ка да ни је го во ри ло 
ча кав ски, Ј. С.) не спа јам ни ка кве дру ге тен ден ци је јер ми је 
са да и Бе о град исто та ко хр ват ски град као што је и За греб 
срп ски, али за оне што ди је ле срп ско од хр ват ског ја ћу уви јек 
твр ди ти да је Ду бров ник б и о  и  п о  ј е  з и  к у  у в и  ј е к 
с р п  с к и  (ис ти ца ње на ше)“ (Исто).

74 По свје до че њу Пе тра Ко лен ди ћа Алек сан дар Бе лић 
је, нај вје ро ват ни је за зи ру ћи од по ли тич ких по сље ди ца, од-
стра нио свр ше так Ре ше та ро ве бе сје де из из да ња у Гла су САН 
1951. го ди не. Ре ше та ров ру ко пис је, по том, оту ђен из Ака-
де ми ји ног ар хи ва и у Ду бров ни ку га је, пу ком слу чај но шћу, 
ку пио Бра ни слав Не дељ ко вић. По сре до ва њем Ми ро сла ва 
Пан ти ћа ру ко пис је вра ћен Ака де ми ји. По сли је два де сет 
го ди на из вор ни текст свр шет ка је пр ви пут об ја вљен: Ми-
ро слав Пан тић, При ступ на ака де миј ска бе се да Ми ла на 
Ре ше та ра о нај ста ри јем ду бро вач ком го во ру и њен (нео
бја вље ни) за вр ше так, Жи вот и де ло ака де ми ка Па вла Иви-
ћа. Збор ник ра до ва са тре ћег ме ђу на род ног на уч ног ску па 
Жи вот и де ло ака де ми ка Па вла Иви ћа, Су бо ти ца – Но ви 
Сад – Бе о град 2004, 21–33.



61

При лог бр. 1

При лог бр. 2

При лог бр. 3





63

и то у оном те рен ском, нај ва жни јем по љу де ла-
ња, у кру гу њи хо вог ин те ре со ва ња ба шти ни ла 
је ре ла тив но крат ко: код Бе ли ћа пр ву де це ни ју 
бри љант не на став но-на уч не ка ри је ре, а код Ре-
ше та ра сам крај XIX и по че так ХХ ве ка. 

Ако је су срет Стра хи ни ћа Ба на и Ста ри ша 
дер ви ша оце њен као нај леп ши људ ски су срет у 
књи жев но сти, он да је су срет Алек сан дра Бе ли ћа 
и Ми ла на Ре ше та ра у ди ја лек то ло ги ји нај ко ри-
сни ји и нај пло до твор ни ји су срет у јед ној ва жној 
је зич кој на уч ној ди сци пли ни. Ка да је 1900. го ди-
не све тлост да на угле да ла, на не мач ком је зи ку 
штам па на, Ре ше та ро ва књи га Срп ско хр ват ски 
ак це нат ју го за пад них го во ра,3 њен аутор је имао 
40 го ди на, а Бе лић пет на ест ма ње ка да је го ди ну 
да на ка сни је за по чео сла во до бит на ис тра жи ва ња 
го вор ног ком плек са ис точ не и ју жне Ср би је. Пр ва 
де це ни ја ХХ ве ка оста ће упам ће на по дра го це ној 
и пло до твор ној по ле ми ци дво ји це ве ли ка на, чи ја 
ће, по кат кад жу стра раз ме на ми шље ња око ра-
зних, по пра ви лу круп них пи та ња срп ске и хр ват-
ске ди ја лек то ло ги је во ди ти стал ним по ма ци ма, 
не рет ко круп ним ко ра ци ма у на у ци о на род ним 
го во ри ма. Ван ред но је по уч на та њи хо ва по ле ми-
ка, те ме ље на ис кљу чи во на на уч ним, струч ним 
осно ва ма, по кад што и оштра и бес ком про ми сна, 
али увек ака дем ска, го спод ска раз ме на ми шље-
ња, су че ља ва ње раз ли чи тих по гле да на ста тус, 
по ре кло, ево лу ци ју чи ње нич ног ста ња. Обо ји цу 

1. Срп ска ди ја лек то ло ги ја, као и мно ге дру ге 
ди сци пли не, свој по че так ду гу је Ву ку Ка ра џи-
ћу, не у мор ном пут ни ку ко ји је, за пи су ју ћи ка-
зи ва ња сво јих ин фор ма то ра, бе ле жио и је зич ке 
осо би не, пи сао о срп ским ди ја лек ти ма, уса вр-
ша ва ју ћи по сте пе но њи хо ву кла си фи ка ци ју. По-
сле Ву ка, у ери раз ма ха и успо на на у ке о је зи ку, 
ди ја лек то ло ги ју код Ср ба и Хр ва та ка рак те ри-
ше стаг на ци ја, јер Ђу ра Да ни чић и Ва тро слав 
Ја гић, дво ји ца нај ве ћих у дру гој по ло ви ни XIX 
сто ле ћа, ни су би ли ди ја лек то ло зи. Да ни чић је, 
до ду ше, оста вио Раз ли ке из ме ђу је зи ка срп
ско га и хр ват ско га, у ко ји ма је, ме то до ло шки 
по гре шно, ак ту ел но ста ње у што кав шти ни по ре-
дио са је зи ком ста рих пи са ца ча ка ва ца. По че так 
два де се тог ве ка до но си бо га ту ком пен за ци ју за 
про пу ште но, јер су го то во у исто вре ме на ди ја-
лек то ло шку сце ну сту пи ла два бу ду ћа ве ли ка-
на на у ке о на род ним го во ри ма: већ зре ли уче ни 
Ми лан Ре ше тар, еру ди та и по ли гло та, не при ко-
сно ве ни ауто ри тет у ви ше на уч них ди сци пли-
на, и мла ђа ни Алек сан дар Бе лић, „цен трал на 
лич ност на ше ди ја лек то ло шке на у ке“,1 во де ћи 
срп ски лин гви ста пр ве по ло ви не ХХ ве ка.

2. О зна ча ју ди ја лек то ло ги је као на уч не ди-
сци пли не бар код Ср ба до вољ но го во ри по да так 
да су дво ји ца нај ве ћих на ших лин гви ста, Алек-
сан дар Бе лић, члан свих сло вен ских ака де ми ја 
на у ка, и ње гов нај да ро ви ти ји и нај плод ни ји уче-
ник Па вле Ивић, члан осам, ме ђу ко ји ма Аме рич-
ке, Беч ке, Срп ске и Ру ске, би ли пр вен стве но ди-
ја лек то ло зи и исто ри ча ри је зи ка, у че му им се, и 
по во ка ци ји и по до ме ти ма, при дру жу је гла со ви ти 
Ду бров ча нин. За хва љу ју ћи пре све га овој трој ци, 
а и њи хо вим след бе ни ци ма, про шло сто ле ће се 
сма тра злат ним ве ком срп ске ди ја лек то ло ги је.2

3. Исто ри ја се по ста ра ла да Алек сан дра Бе-
ли ћа и Ми ла на Ре ше та ра ве жу по себ не ни ти. 
За хва љу ју ћи пр вен стве но, без ма ло ис кљу чи во 
њи ма дво ји ци, пр ва де ка да ХХ сто ле ћа оста је 
упам ће на као нај пло до твор ни је вре ме срп ске и 
хр ват ске ди ја лек то ло ги је уоп ште. Нај ва жни је 
ре зул та те, по пра ви лу обим них те рен ских ис-
тра жи ва ња об ја вљи ва ли су го то во исто вре ме но, 
с тим да је знат но ста ри ји Ре ше тар по дат ке на 
те ре ну по чео при ку пља ти не што ра ни је. Ста тус 
не при ко сно ве ног при о ри те та ди ја лек то ло ги ја, 

Слободан Реметић

МИЛАН РЕШЕТАР КАО ДИЈАЛЕКТОЛОГ

1 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је зи
ка. Увод и што кав ско на реч је, Но ви Сад (Ма ти ца срп ска), 
1956, 9.

2 „Из нај ма ње три раз ло га. Као пр во, по чет ком овог сто-
ле ћа до шло је до де фи ни тив ног уте ме ље ња ове на уч не ди-
сци пли не у срп ској лин гви сти ци, и то у оној фор ми ко ја је у 
пу ној ме ри зна чи ла аде ква тан при кљу чак нај са вре ме ни јим 
ис тра жи вач ким стре мље њи ма то га ран га по сма тра ним у 
европ ским и свет ским раз ме ра ма. Као дру го, у не го ва њу и 
раз во ју ове ди сци пли не то ком це лог 20. ве ка узи ма ли су уче-
шћа, у ве ћој или ма њој ме ри, нај по зна ти ји на ши лин гви стич ки 
по сле ни ци то га вре ме на. И као тре ће, оства ре ни ре зул та ти – и 
кван ти те том и ква ли те том – уве ли ко над ма шу ју оно што је 
у на ве де ном раз до бљу оства ре но код нас у глав ни ни дру гих 
ср би стич ких и уоп ште лин гви стич ких ди сци пли на“ (Ми лан 
Дра ги че вић, Сло бо дан Ре ме тић, Срп ска ди ја лек то ло ги ја на 
по чет ку XXI ве ка, Фи ло зоф ско-фи ло ло шке на у ке на по чет ку 
21. ви је ка – про бле ми и прав ци раз во ја, Збор ник ра до ва са на-
уч ног ску па, На уч ни ску по ви књ. 2, Ба ња Лу ка (Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Ба њој Лу ци), 2001, 143).

3 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung südwe
stlic her Mun dar ten, Ka i ser lic he Aka de mie der Wis sen schaf-
ten, Schrif ten der Bal kan com mis sion. Lin gu i stische Ab te i lung, I, 
Südsla vische Di a lektstu dien, Heft I, Wi en 1900, 4°, 222 ступ ца.
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че ка пре глед до та да шње оскуд не ли те ра ту ре 
о про зо диј ским при ли ка ма у што кав шти ни и 
углав ном успе шан по ку шај од ре ђи ва ња ти по ва и 
сте пе на но во што кав ског пре но ше ња, иден ти фи-
ко ва ња пу те ва на стан ка но во што кав ске по ли то-
ни је. Те жи ште ра да је на си сте мат ском по ре ђе њу 
ак це нат ских при ли ка у го во ри ма Ду бров ни ка, 
Пр ча ња и Озри ни ћа са Ву ко вим и Да ни чи ће вим 
ак цен том, уз не рет ке дра го це не оп сер ва ци је ве-
за не за при ли ке у дру гим што кав ским го вор ним 
ти по ви ма (Пје шив ци, По са ви на, ис точ на Бо сна и 
др.). И из да на шње пер спек ти ве гле да но, мо ра се 
ода ти при зна ње до бром од би ру го вор них иди о ма 
за по ре ђе ње. На јед ној стра ни ду бро вач ки, но-
во што кав ски го вор хер це го вач ко-кра ји шког ди-
ја ле кат ског ти па, а на дру гој ти пич ни пред став-
ник ар ха ич ног зет ско-сје нич ког ди ја ле кат ског 
ком плек са, са ста њем бли ским ста ро срп ском, 
тзв. ис хо ди шном дво ак це нат ском ин вен та ру, по-
ла зи шту ка сни јег но во што кав ског пре но ше ња, 
про це са не јед на ко оства ре ног у што кав ском го-
вор ном мо за и ку. Упо зна ва ње са при ли ка ма на 
про сто ру да на шње Цр не Го ре, пре све га у го во-
ру пр чањ ских ка то ли ка, ауто ру је зна чај но про-
ши ри ло ви ди ке, ука зу ју ћи на ре ла ти ви за ци ју 
су до ва о оштрој гра ни ци из ме ђу ча кав шти не и 
што кав шти не, ус по ста вља ној по нај ви ше упра-
во на про зо диј ској оси, јер се ис по ста ви ло да је 
стар(иј)а ак цен ту а ци ја има нент на и не ким што-
кав ским иди о ми ма. У ме то до ло шком по ступ ку 
око об ра де гра ђе уоч љив је зна ча јан по зи тив ни 
ис ко рак у од но су на Да ни чи ћа, ове рен, из ме ђу 
оста лог, срећ ни јим опре де ље њем за из ла га ње 
ак це нат ских при ли ка код гла го ла10 по вре ме ни-
ма, од но сно гла гол ским об ли ци ма (ин фи ни тив, 
аорист, рад ни гла гол ски при дев, трп ни гла гол ски 
при дев, пре зент, им пе ра тив, при лог вре ме на са-
да шњег, им пер фе кат) а не по вр ста ма. Мо но гра-
фи ју у ко јој пред ња че вр ли не ни су ми мо и шле 

је кра си ла спрем ност да, у кон тек сту не спор них 
ар гу ме на та у ру ка ма дру ге стра не, од у ста ју од 
ра ни је за сту па них ми шље ња, или, ка ко Дра го-
љуб Пе тро вић под се ћа да се Бе лић „че сто вра ћао 
ра ни јим те ма ма, упор но за сту пао сво ја уве ре ња, 
али и од њих с ла ко ћом од у ста јао пред си лом 
ја чих ар гу ме на та“.4 Исти епи те ти при ста ја ли би 
и Ми ла ну Ре ше та ру и за хва љу ју ћи упра во тим 
вр ли на ма ве ли ких по ле ми ча ра мо гао је Па вле 
Ивић по во дом Бе ли ће вог ра да Zum he u ti gen 
Stan de der ser bo kro a tischen Di a lek to lo gie, об ја-
вље ног 1910. го ди не, на пи са ти: „Овај рад пред ста-
вља за вр ше так и кру ну ди ску си је ко ја је тра ја ла 
од 1905. год. Оче ви дан је ве ли ки на пре дак пре ма 
Бе ли ће вим пр во бит ним схва та њи ма. Мо же се 
ре ћи да су кон цеп ци је у на у ци о кла си фи ка ци ји 
на ших ди ја ле ка та ево лу и ра ле од 1905. до 1910. 
ви ше не го у це лом ра ни јем или це лом ка сни јем 
пе ри о ду“.5 У тој слав ној де ка ди срп ске и хр ват ске 
ди ја лек то ло ги је на у ка је, из ме ђу оста лог, из Ре-
ше та ро вих ру ку, опет на не мач ком је зи ку, до би ла 
још два обим на де ла: Што кав ски ди ја ле кат6 и 
Срп ско хр ват ске ко ло ни је у ју жној Ита ли ји.7

4. Ми лан Ре ше тар се у на у ку о је зи ку упи сао 
ка пи тал ним оства ре њи ма и пи о нир ским ко ра-
ци ма у не ким обла сти ма ди ја лек то ло ги је. Ин-
тен зив ним те рен ским ис тра жи ва њи ма углед ни 
Ду бров ча нин се, по на ло гу Бал кан ске ко ми си је 
Аустриј ске ака де ми је на у ка, ба вио из ме ђу 1897. 
и 1907. го ди не, а ре зул та те тих ис пи ти ва ња об-
ја вљи вао је углав ном у из да њу Бал кан ске ко-
ми си је и у ча со пи су Ar chiv für sla vische Phi lo lo-
gie. Ње гов за вид ни ди ја лек то ло шки опус чи ни 
ви ше те мат ских бло ко ва. Пр ви чи не углав ном 
обим ни при ло зи, ра до ви мо но граф ског ка рак те-
ра и оби ма, ко ји до при но се сти ца њу пред ста ве 
о што кав ском ди ја ле кат ском мо за и ку. На том 
по љу Ре ше тар пот пи су је и пи о нир ске по ду хва-
те син тет ског ка рак те ра и озбиљ не до при но се у 
упо зна ва њу што кав ских оаза у ди ја спо ри. Дру-
го по ље ин те ре со ва ња ве ли ког на уч ни ка ти че 
се ве о ма сло же ног пи та ња гра ни це ча кав ског 
и што кав ског на реч ја. Из у зе тан је Ре ше та ров 
учи нак у до ме ну исто риј ске ди ја лек то ло ги је, 
где чел на ме ста др же де фи ни тив ни до ка зи о 
из вор ном но во што кав ском ије кав ском про фи-
лу ду бро вач ко га го во ра и ста но ви шта о по ре клу 
шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та.

5. Са ми крај XIX ве ка обе ле жио је Срп ско хр
ват ски ак це нат ју го за пад них го во ра,8 „де ло ко-
је је отво ри ло но ве ви ди ке“,9 до тад нај о бим ни ји и 
нај зна чај ни ји рад из до ме на ди ја ле кат ске ак цен-
ту а ци је. Чи та о ца у увод ном де лу мо но гра фи је 

4 Дра го љуб Пе тро вић, Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња 
Алек сан дра Бе ли ћа (По во дом из ла ска из штам пе ње го вих 
Иза бра них де ла), Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и 
лин гви сти ку XLIV/1–2 (2001), 239.

5 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 40.

6 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, Ka i ser lic he Aka-
de mie der Wis sen schaf ten, Scrif ten der Bal kan com mis sion. Lin-
gu i stische Ab te i lung, VIII, Südsla vische Di a lektstu dien, Heft IV, 
Wi en 1907, 4°, 320 сту ба ца (са две кар те).

7 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta li ens 
Di a lekt, Ka i ser lic he Aka de mie der Wis sen schaf ten, Schrif ten 
der Bal kan com mis sion. Lin gu i stische Ab te i lung, IX, Südslvische 
Di a lektstu dien, Heft V, Wi en 1911, 4°, 402 ступ ца.

8 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung.
9 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је

зи ка, 37.
10 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung, 154–201.
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пред у зи ма них на ро чи то у Цр ној Го ри, за тим у 
Бо ки, Бо сни и Хер це го ви ни (нај ви ше дуж ли ни је 
Не ре тва – Бо сна), те ме сти мич но по Сла во ни ји 
и се вер ној Хр ват ској. Го во ри на про сто ру Ср би је, 
укљу чу ју ћи и про стор ње них да на шњих две ју 
по кра ји на, оста ли су из ван до ма ша ја Ре ше та ро-
вих ди ја лек то ло шких екс кур зи ја. Те рен Бо сне 
и Хер це го ви не је у том по гле ду имао још јед ну 
вр сту пред но сти. Пи са њу де ла зах тев ног на сло-
ва прет хо ди ла је, на и ме, из ра да пр вог кве сти о-
на ра за при ку пља ње је зич ке гра ђе на те ре ну.22 
Пр ве нац ове вр сте код нас са др жи 150 пи та ња, 
ме ђу ко ји ма пред ња че она син тет ског ка рак те-
ра, за ми шље на и фор му ли са на та ко да оба ве-
шта ва ју о ви ше је зич ких осо би на. Нај ви ше их 
је из до ме на фо не ти ке и мор фо ло ги је, а знат но 
ма ње из обла сти про зо ди је, син так се и лек си ке. 
Мањ ка во сти и не до ста ци ово га пи о нир ског по-
ду хва та, пред у зе тог пре Ре ше та ро вих те рен ских 

ни из ве сне сла бо сти. Са нај ви шег ме ста стру ке 
ука за но је на ме то до ло шки про ма шај око за јед-
нич ког тре ти ра ња11 име ни ца му шког и сред њег 
ро да,12 ста вља ња у исту ра ван ти по ва (отац и 
кри ло; свје док и вре те но и сл. Спи ску сла бо сти 
се при кљу чу је и од су ство тек сто ва, ре пре зен та-
на та го во ра ис тра жи ва них под руч ја. 

6. При год на на ме на ово га скром ног при ло-
га пру жа при ли ку, мо жда и на лог да се ука же 
на ру ку мај сто ра у до ме ну по мно го че му спе-
ци фич не и нео че ки ва не по ја ве. На про сто ру 
ис точ но бо сан ског ди ја лек та, у го во ру ка то ли-
ка Ва ре ша, Фој ни це и Кре ше ва Ре ше та ру ни је, 
на и ме, про ма кла јед на про зо диј ска нео бич ност: 
по ја ва крат ко у зла зног ак цен та на ме сту оче ки-
ва ног крат ко си ла зног. Он на во ди по твр де: o ̀бје,13 
ни ̀шта, вре ̀ћа, бра ̀тја, су ̀нце, o ̀рте ви (Нмн. од 
o ̏рат "Schacht"). Не ко мен та ри ше их („Ich kann 
aber nicht sa gen, in wel chem Um fan ge di es geschi-
eht“), али под се ћа на исто род не Шур ми но ве по-
твр де из са ра јев ског го во ра: не ̀ки̵, не ̀ка ки, не ̀који̵, 
ни ̀ка да, ку ̀т’а, го ̀споски̵, не ̀тја̵к, је ̀ти на („ље-
ти на“), ве ̀лики̵, на ̑јве ̀ће̵.14 Са истом по ја вом на 
истом те ре ну су о чи ће се и Да ли бор Бро зо вић 
пет и по де це ни ја ка сни је, при ку пља ју ћи је зич-
ку гра ђу за сво ју док тор ску ди сер та ци ју. Био је 
у не до у ми ци да ли у Фој ни ци чу је бра ̀та, ја ̀рца, 
гре ̀бље, ни ̀шта „али кад сам то чуо и од дру-
гих ис пи та ни ка и ви дио, да је и Ре ше тар те исте 
или слич не ри је чи на шао у Фој ни ци, мо рао сам 
вје ро ва ти сво ме уху. По ја ва је чак и ши ра не-
го што је чуо Ре ше тар“.15 Иста по ја ва уоче на је 
и у го во ру ви соч ких му сли ма на.16 У ре зул та те 
ди ја ле кат ске ин тер фе рен ци је, од но сно ути ца ја 
ино вер них су се да, но си ла ца ис точ но бо сан ског 
ди ја лек та, на го вор Ср ба, нај у пут ни је је књи жи-
ти тај „хи пе ру зла зни или се кун дар ни уз ла зни 
ак це нат“, ко ји Џе вад Ја хић на ла зи „и у срп ским 
го во ри ма у ро га тич ком кра ју и на Гла син цу“.17 
Не сум њи во је исто род ног по ре кла ова по ја ва у 
око ли ни Угље ви ка.18 Па влу Иви ћу су то „ге не-
тич ки не ја сни при ме ри са ` уме сто `̀  на пр вом 
сло гу (шу ̀ма, слу ̀ша̵)“.19 По ка за ло се, ме ђу тим, 
да на под руч ју ис точ но бо сан ског ди ја лек та има 
иди о ма у ко ји ма ни је ис тр ве на опо зи ци ја из ме ђу 
два ју ста рих крат ких ак це на та у при ме ри ма ти па 
око : шу ма, што је у го во ру му сли ма на Клад ња и 
су сед ног се ла Пла хо ви ћа до ве ло до фор ми ра ња 
ше сто чла ног про зо диј ског си сте ма.20 

7. До га ђај у на у ци у до ба по ја вљи ва ња сва-
ка ко је пред ста вљао Ре ше та ров Што кав ски 
ди ја ле кат,21 де ло ко је се по нај ви ше те ме љи на 
ре зул та ти ма ауто ро вих те рен ских ис тра жи ва ња 

11 Исто, 40–84.
12 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је

зи ка, 58.
13 Ак цен то ва не ди ја ле кат ске по твр де у ра ду се, из тех-

нич ких раз ло га, да ју ћи ри ли цом.
14 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung, 27.
15 Da li bor Brozović, Go vor u do li ni ri je ke Foj ni ce, Bosan-

skohercegovački dijalektološki zbor nik X (2012), 344.
16 Na i la Va lje vac, Go vor visočkih Mu sli ma na (ak ce nat 

i fo ne ti ka), Bosanskohercegovački dijalektološki zbor nik IV 
(1983), 301.

17 Dževad Jahić, Ijekavskoštakavski go vo ri istočne Bo sne, 
Bosanskohercegovački dijalektološki zbor nik VIII (2002), 188.

18 Ве се ли на Ђур кин, Лек си ка Угље ви ка и За бр ђа, Сом-
бор (Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет у Сом-
бо ру), 2006, 13.

19 Narečja, Je zik srp sko hr vat ski/hr vat sko srp ski, hr vat ski 
ili srp ski, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, Za greb (Ju go sla ven ski lek si-
ko graf ski za vod „Mi ro slav Krleža“), 1988, 73 (Da li bor Brozović, 
Pa vle Ivić).

20 О то ме: Сло бо дан Ре ме тић, О ше сто чла ном про зо
диј ском си сте му у го во ру Клад ња и око ли не, Жи вот и де ло 
ака де ми ка Па вла Иви ћа. Збор ник ра до ва са тре ћег ме ђу на-
род ног на уч ног ску па Жи вот и де ло ака де ми ка Па вла Иви ћа, 
Су бо ти ца – Но ви Сад – Бе о град 2004, 651–660; Сло бо дан 
Ре ме тић, Про зо диј ске од ли ке бо сан скохер це го вач ких го
во ра, Го ди шњак за срп ски је зик и књи жев ност XXII/9, Ниш 
(Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу) 2009, 445–452. – Ми шље ње 
да ста ри крат ки уз ла зни ак це нат и ста ри крат ки си ла зни ни су 
из јед на че ни ни у прет ход но на ве де ним кра је ви ма, пре све га у 
про сто ру из ме ђу Кри ва је и Бо сне и у сли ву Фој ни це, где је пр-
во и за све до че на по ја ва, ве ри фи ко ва но је из ри чи том из ја вом и 
при зна њем Да ли бор Бро зо вић у ди ску си ји по во дом ре фе ра та 
Сло бо да на Ре ме ти ћа, Про зо диј ске од ли ке бо сан скохер це
го вач ких го во ра, под не тог на ме ђу на род ном на уч ном ску пу 
„Је зик у Бо сни и Хер це го ви ни“, ко ји је, у ор га ни за ци ји Ин-
сти ту та за је зик у Са ра је ву и Ин сти ту та за ис точ но е вроп ске 
и ори јен тал не сту ди је у Ослу, одр жан у Са ра је ву сеп тем бра 
2003. го ди не. Ис по ста ви ло се, да кле, да је ме ђу ди ја лек то ло зи-
ма од ре но меа ову по ја ву пр ви уочио упра во Ми лан Ре ше тар.

21 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt.
22 Mi lan Rešetar, Pi tańa o go vo ru pro sto ga na ro da. Iz da la 

Di rek ci ja bos.herc. ze malj skog mu ze ja, Sa ra je vo 1897, 1–22.
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9. Ре ше тар, да се под се ти мо, што кав ске ди ја-
лек те де ли на две гру пе: на за пад ну и на ис точ-
ну (ко сов ско-ре сав ску), али, у скла ду са сво јим 
по зна ва њем при ли ка на те ре ну, усред сре ђу је се 
на за пад ну, ко ју де ли на два под руч ја: за пад но-
што кав ско (с из у зет ком зет ског), на зи ва ју ћи га 
„хер це го вач ко-сри јем ским“ или се ве ро за пад ним 
ди ја лек том, и зет ско или ју го за пад но под руч је 
(без ду бро вач ког). У по де ли се ве ро за пад ног ди-
ја лек та, због ис пре пле та но сти при ли ка на то ме 
ши ро ком про сто ру, не вла да се пре ма суд би ни 
ја та, од но сно је кав ском, екав ском, икав ском из-
го во ру. У по себ ну, тре ћу гру пу се ве ро за пад ног 
ди ја лек та из два ја ју се икав ски иди о ми на за па ду 
под руч ја у сред њој и се вер ној Дал ма ци ји, Хр ват-
ском При мор ју, Ли ци и у за пад ним зо на ма Бо сне 
и Хер це го ви не.

10. Сте пен ис пи та но сти срп ског и хр ват ског 
ди ја ле кат ског ком плек са ни је та да пру жао упо ри-
ште за пре ци зно пред ста вља ње би ло ко је ва жни је 
је зич ке осо би не, за по вла че ње би ло ко је де фи ни-
тив не изо гло се. Сту ди ја не оску де ва ме сти ма вр ло 
си ро ма шног кор пу са по твр да за ва жну је зич ку 
осо би ну, а и то не рет ко пра ти из о ста нак ин фор-
ма ци је о ме сту бе ле же ња уоче не по ја ве. Суд би на 
ја та, тра ди ци о нал но је дан од нај ва жни јих сту бо ва 
ди ја ле кат ске ди фе рен ци ја ци је, чи ни цен трал но, 
гра ђом нај бо га ти је и нај зна чај ни је, нај бо ље об ра-
ђе но по гла вље књи ге.27 И по ред то га што „оста ле 
пар ти је“, по ре чи ма у из ра зу по сло вич но од ме ре-
ног, на уч ног ауто ри те та, „но се че сто пе чат слу-
чај ног“, сто ји и Иви ћев крај њи суд: „У сва ком слу-
ча ју овај рад ко ји је у сво је вре ме зна чио огро ман 
на пре дак у на у ци, за др жа ће сво ју вред ност као 
илу стра ци ја та да шњег ста ња на у ке и као ре пер-
то риј про бле ма“.28 Ка сни ја ис тра жи ва ња до не ће 
по дат ке ко ји из о штра ва ју пред ста ву о ди ја ле кат-
ском ком плек су, мо за и ку бо сан ско хер це го вач ког 
про сто ра. Нај о збиљ ни је ко рек ци је у том до ме ну 
вре ме ће до не ти упра во у до ме ну ре флек са ја та, 
аре а ла шћа ка ви зма и про зо диј ске ствар но сти.

ис пи ти ва ња, у пу ној су ко ре ла ци ји са сте пе ном 
та да шње (не)оба ве ште но сти о при ли ка ма на те-
ре ну. Кве сти о нар је по пу ња ва ла ло кал на ин те-
ли ген ци ја по на се љи ма Бо сне и Хер це го ви не, из 
че га про из и ла зи и ла ко уоч љи ва раз ли ка у ква-
ли те ту, пре ци зно сти за пи си ва ња и по у зда но сти 
ма те ри ја ла до би је ног из ру ку уче ног Ду бров ча-
ни на и ди ја лек то ло шком по слу не вич них ама-
те ра. По да ци до би је ни из ру ку ло кал не ин те ли-
ген ци је ни су ни ак цен то ва ни, док је Ре ше та ро ва 
гра ђа по пра ви лу у скла ду са оце ном да је он у 
до ме ну ак цен ту а ци је „ве о ма по у здан, јер ње го-
во му зи кал но и из вје жба но ухо до бро раз ли ку је 
и нај ма ње ни јан се ме ло ди је гла са“.23 О зна ча ју 
упит ни ка по ко ме су ама те ри при ку пља ли по-
дат ке из сво га ло кал но га го во ра пра ви суд је из-
ре као нај ме ро дав ни ји да то учи ни: „Ова бро шу ра 
за др жа ва зна чај као наш пр ви ди ја лек то ло шки 
кве сти о нар и као све до чан ство о ста њу на у ке у 
до ба кад је на ста ла“.24 Уз Иви ће ву оце ну до ме-
та јед ног пи о нир ског по ду хва та са мо опа ска да 
иза кор пу са пи та ња и њи хо во га ме то до ло шког 
устрој ства сва ка ко сто ји свест ње го вог са ста вља-
ча о сте пе ну је зич ке ком пе тент но сти оних ко ји 
тре ба да га по пу ња ва ју на те ре ну. Уза све то још 
са мо под се ћа ње да су та пи та ња „са ста вље на 
пре не го што се Ре ше тар пот пу ни је упо знао на 
ли цу ме ста са ди ја ле кат ском про бле ма ти ком“.25

8. Пр ви део књи ге, ин то ни ран по ле ми ком 
са Бе ли ћем, по све ћен је гру пи са њу срп ско-хр-
ват ских ди ја ле ка та. За мер ке мла ђем ко ле ги не 
ба шти не увек ста тус на уч не уте ме ље но сти. Пре-
ба цу је му се из о ста вља ње кај кав шти не из срп-
ско-хр ват ског ди ја ле кат ског, од но сно је зич ког 
кор пу са, ча кав ско по ре кло што кав ских ика ва ца, 
оспо ра ва се те за по ко јој је шу ма диј ско-вој во-
ђан ски ди ја ле кат на стао ме ша ви ном аутох то не 
ека ви це и са стра не (из ис точ не Бо сне) уне те 
ика ви це. Бе ли ћу се по себ но за ме ра не ги ра ње 
пре ла зног ка рак те ра при зрен ско-ти моч ке ди ја-
ле кат ске зо не. Ре ше та ру је сме та ло и да ва ње 
ста ту са по себ не је ди ни це ко сов ско-ре сав ском 
ди ја лек ту. Са нај ви шег ме ста стру ке већ је при-
ме ће но да су „за мер ке не јед на ке оправ да но сти: 
има слу ча је ва где Ре ше тар ни је до бро раз у мео 
Бе ли ћа, по не где је упао у про тив реч но сти (слу чај 
ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та), а с дру ге стра не 
Бе лић је доц ни је сам од у стао од не ких сво јих 
схва та ња, ов де кри ти ко ва них“.26 Уз при ме ре ну 
опа ску да „Ре ше та ро во гру пи са ње што кав ских 
го во ра не зна чи на пре дак пре ма Бе ли ће вом из 
1905“ Ивић на истом ме сту не про пу шта при ли-
ку да на гла си да је „по ле ми ка ко ја је ов де по че ла 
би ла ван ред но плод на за на шу ди ја лек то ло ги ју“.

23 Mir ko Deanović, Mi lan Rešetar 1. II. 1860. – 14. I. 1942, 
Lje to pis Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti za go di-
ne 1946–1948, knj. 54 (1949), 347 (не кро лог). – Не сум њи во 
из вр стан слу хи ста, све стан зна ча ја вла да ња и том стра ном 
је зич ких чи ње ни ца, као на став ник срп ско хр ват ског је зи ка, 
„увео је и но вост уче ња ак цен та, а па зио је осо би то на чи сто-
ћу и дух је зи ка и на сто јао је, да му ђа ци што бо ље упо зна ју 
по ви јест је зи ка и књи жев но сти“ (Исто, 342).

24 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 37.

25 Исто, 37.
26 Исто, 39.
27 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 59–90.
28 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је

зи ка, 39.
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го ди на по ка зу је да су шћен̏а̵д сти гла до Ни шић ке 
ви со рав ни“.34 Нај но ви ја те рен ска ис тра жи ва ња, 
пре све га сни ма ње го во ра срп ских из бе гли ца на-
кон по след њег ра та, из не дри ла су и по да так да „на 
ви ше мје ста, обич но на ком пакт ним под руч ји ма, 
гл. до ћи, про ћи, за ћи, на ћи и сл. има ју не јо то ва не 
об ли ке пре зен та (и им пе ра ти ва и аори ста)“. Реч 
је о по твр да ма ти па: мо̑мци до̑јy̵, ако по̑је̵ш, да 
до ̑јде̵, по ́јди и сл., у зе нич ком и ка кањ ском ре ги-
о ну, и до̑јде̵ш, да до̑јдy̵ и сл. у око ли ни Бу гој на.35 
Уста ље ност ова квих об ли ка у на ве де ним зо на ма 
да ле ко је од ки шо бра на Ре ше та ро ве опа ске: „Daß 
Ort ho do xe in di e sen Ge gen den eben falls naj dem usw. 
sprec hen würden, sche int nicht vor zu kom men“.36 

13. Ре ше тар ика ви зам у осно ви ре чи на тлу 
Бо сне ве же за ка то лич ке и му сли ман ске иди о ме, 
а да нас се зна за де се ти не срп ских икав ских се-
ла „не са мо у ку пре шком и ду вањ ско-ли вањ ском 
кра ју не го и у обла сти Бу гој на“, До њег Ва ку фа, 
Трав ни ка и Јај ца,37 што за јед но са дру гим осо-
би на ма, пре све га шћа ка ви змом и јед ним па ром 
афри ка та, на ме ће јед но озбиљ но пи та ње: да ли 
од су ство ин фор ма ци је о ви со ким до ме ти ма ди-
ја ле кат ске ин тер фе рен ци је у го во ру про стра них 
зо на на се ље них ми гран ти ма но си о ци ма хер це-
го вач ко-кра ји шког ије кав ског но во што кав ског 
ди ја лек та во ди за кључ ку да ути цај ино вер них 
су се да на го вор срп ског жи вља још ни је био та-
ко из ра зит или све до чи о не до стат ку по да та ка о 
при ли ка ма на те ре ну у до ба ис тра жи ва ња Ми-
ла на Ре ше та ра и ње го вих са рад ни ка из ре до ва 
ло кал не бо сан ске ин те ли ген ци је? Да ли је мо гу-
ће да су та мо шњи пра во слав ни Ср би, из ко лев ке 
не сум њи во до не те ли је пу мач ку и кли је шта 
ка сни је, тек на кон Ре ше та ро вих ис пи ти ва ња, по-
че ли на зи ва ти: ли је па маћ ка и кли је шћа, ли је па 
мач ка и кли је шћа, ли па мач ка и кли шта, ли па 
маћ ка и кли шћа и сл.? Ко нач ном од го во ру на 
ово пи та ње мо ра ће прет хо ди ти, са свим је из ве-
сно, озбиљ на ком плек сна ис тра жи ва ња. 

11. Осла ња ње на по дат ке до би је не из ру ку 
та да шње ло кал не бо сан ске ин те ли ген ци је по-
вла чи ло је за со бом, по ка за ло се, две вр сте мањ-
ка во сти: а) из о ста нак по да та ка ре ле вант них за 
сти ца ње ди ја ле кат ске сли ке ис пи ти ва ног кра ја; 
б) на во ђе ње по да та ка сум њи ве ве ро до стој но сти. 
Са да на шњим при ли ка ма на те ре ну не рет ко је у 
ко ли зи ји и ве зи ва ње по је де них ди фе рен ци јал них 
ди ја ле кат ских цр та за при пад ни ке ка то лич ке и 
му ха ме дан ске ве ро и спо ве сти. 

12. Сво ђе ње афри ка та на је дан пар (ћђ) бе-
ле жи се у му сли ман ским и ка то лич ким иди о-
ми ма,29 а да нас се зна „да се нај ве ћа ком пакт на 
зо на гу бље ња твр дих афри ка та код Ср ба про те же 
од око ли не Как ња [...], од де сне оба ле ри је ке Бо-
сне па пре ко ви соч ког кра ја до Са ра јев ског по ља, 
Сред њег и, из гле да, све до ру бо ва Ни шић ке ви-
со рав ни“.30 Mu ta tis mu tan dis су и при ли ке у ве зи 
са ве зи ва њем шћа ка ви зма за го во ре му сли ма-
на и ка то ли ка: „Di e se šća–Sprec her sind aben so 
wie die i–Sprec her Kat ho li ken oder (in Bo snien und 
der Her ze go vi na) auch Mu ham me da ner, aber ke i ne 
Ort ho do xen“. Уса мље ни по је ди нач ни шћа ка ви зми 
мо гу се код пра во сла ва ца сре сти где су они у на-
гла ше ној ма њи ни и где као та кви ме сти мич но 
го во ре „wie die Mu ham me da ner“. Опа ска се илу-
стру је не ак цен то ва ним ли ком „zvižđati in Dre celj 
(Kla dan)́“,31 не сум њи во до би је ним из ру ку ло кал не 
ин те ли ген ци је. Сто го ди на ка сни је, ка да је го-
вор на ин тер фе рен ци ја, у кон тек сту не у по ре ди во 
сна жни је флук ту а ци је жи вља та мо шње ви ше-
кон фе си о нал не обла сти (ус по ста вља ње школ ског 
си сте ма, успон при вред них ак тив но сти и др.) ни у 
Гор њем ни у До њем Дре це љу, где је сни мље но бли-
зу сто са ти ве за но га го во ра из у зет но по у зда них 
ин фор ма то ра, шћа ка ви зам то га до ме та ни је по твр-
ђен. Аутор ових ре до ва сум ња да би се зви жђа ти 
мо гло чу ти и у го во ру му сли ма на окол них се ла. 
Да нас је, ме ђу тим, по зна то да по ста је ком пакт не, 
не рет ко про стра не, зо не Ср ба шћа ка ва ца, по то ма-
ка до се ље ни ка из ста ре Хер це го ви не, из вор них 
ије ка ва ца што ка ва ца ко ји ће „у но вом окру же њу 
вре ме ном по ста ти шћа кав ци ије кав ци или, пак, 
шћа кав ци икав ци. Ови пр ви по кри ва ју нај ве ћи 
дио не ка да шње Ви соч ке на хи је“.32 Нај ши рег ма ха 
и нај ду бљег по ни ра ња су у зе нич ком и ка кањ ском 
кра ју, где се го во ри: шћап̑, шћен̀е, при̑шћ, уш̀ћап, 
пи́шћат, мо̏жђани̵, звѝжђи̵ и сл.33 Обим на је-
зич ка гра ђа при ку пље на у го во ру ли ца ко ја су 
у по след њем ра ту при вре ме но на пу сти ла сво ја 
ог њи шта по ка зу је да је „пра ви шћа ка ви зам у при-
мје ри ма ти па шћап, шће не, уш ћап, пи шћа, го ди
шће, зви жђи пра во гра ђан ства сте као и у го во ру 
ви соч ких Ср ба, а је зич ка гра ђа при ку пље на ових 

29 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 131–132.
30 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри у свје тлу 

ди ја ле кат ске ин тер фе рен ци је (лин гви стич ки и со ци о лин
гви стич ки аспект), Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју 
и лин гви сти ку LII/1 (2009), 156.

31 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 135.
32 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 156.
33 Сло бо дан Ре ме тић, О  шћа ка ви зму ка кањ ских и 

зе нич ких Ср ба, Ју жно сло вен ски фи ло лог LVI/3–4 (2000), 
933–934.

34 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 156.
35 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 157; Сло-

бо дан Ре ме тић, О шћа ка ви зму, 934–935.
36 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 137.
37 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 154–155.
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о не до вољ но сти је зич ке гра ђе са мо де ли мич но 
убла жа ва бо га та збир ка тек сто ва49 ко је је Ре-
ше тар пре у зи мао од сво јих прет ход ни ка или их 
је сам при ку пио на те ре ну. По ма ло из не на ђу-
је чи ње ни ца да је крај њи ре зул тат не сум њи во 
ве ли ког тру да углед ног струч ња ка про пра ћен 
Иви ће вом опа ском да је „упр кос до ста де та љи са-
ној ди ску си ји лин гви стич ки ма те ри јал мо ли ског 
го во ра остао не до вољ но ис ко ри шћен за на шу на-
у ку. Оста ли су у сен ци глав ни про бле ми: ни ти 
је да та про ду бље ни ја ана ли за по ре кла на се ље-
ни ка, ни ти су из гра ђе њи хо вог го во ра из ву че ни 
за кључ ци о ди ја ле кат ском ста њу у пр во бит ној 
по стој би ни у ча су пре се ље ња“.50 

При ку пље на је зич ка гра ђа све до чи о ду бо-
ком и све стра ном упли ву ве ћин ског та ли јан ског 
окру же ња у све по ре жи во та и је зи ка мо ли шких 
ика ва ца: од по здра вља ња (углав ном на ита ли-
јан ском), име но сло ва до свих сег ме на та је зич ке 
струк ту ре.51

14. У вре ме Ре ше та ро вих те рен ских ис тра-
жи ва ња ни је се зна ло за се кун дар но Ѣ у ли ко-
ви ма ти па мер, ме ран (по све до че но у Жеп чу)38 
и у кла дањ ском кра ју (мер̑, приме ́ри, ме ́рђи ја, 
мјерно ̀ћа).39 Да је Ре ше тар у са мом Клад њу на-
шао по у зда ног са рад ни ка, ве ро ват но би стру ка 
та да са зна ла да се у го во ру та мо шњих му сли ма на 
го во ри дије ́те-ди ̏је та, од но сно де ́теде ̑та, као 
што је до бро оба ве штен о да ти ву јед ни не ђе ту 
у го во ру пра во сла ва ца из Звор ни ка,40 руб не зо не 
Бир ча, чи ји го вор ка рак те ри ше си стем: дије ́те, 
рет ко ђе ́те, а по пра ви лу; ђе ̑та, ђе ̑ту, ђе ̑том.41

15. По зна то је да сте пен ис пи та но сти срп ског 
ди ја ле кат ског ком плек са ка рак те ри ше не у јед на-
че ност, за што од го вор ност сно си ви ше окол но-
сти. Са др жај Што кав ског ди ја лек та као да је 
на го ве стио ду жу вре мен ску не за ин те ре со ва ност 
упра во за срп ске иди о ме на про сто ру Бо сне и 
Хер це го ви не и Хр ват ске. Иза чи ње ни це да рад 
на ис пи ти ва њу срп ских го во ра у две ма за пад ним 
ре пу бли ка ма ни у на ше вре ме ни је имао ста тус 
при о ри тет ног за дат ка до брим де лом сто је и по-
сле ди це „ор га ни за ци о не струк ту ре про ис те кле 
из (кон)фе де ра тив ног уре ђе ња бив ше за јед нич-
ке др жа ве“.42 Исто ри ја се по ста ра ла да Ср би у 
по след њој де ка ди ми ну лог сто ле ћа при вре ме но 
на пу сте про стра не обла сти у Хр ват ској и Бо сни 
ко је пре то га ни су је зич ки ис тра же не. Стру ка се 
на шла пред за дат ком да ис пи ти ва њем го во ра из-
бе гли ца вас по ста вља је зич ке та пи је про стра них 
зо на на тлу Бо сне и Хр ват ске. Скро ман сте пен 
ис пи та но сти за пад них срп ских го вор них иди о ма 
сто ји и иза нео ба ве ште но сти о до ме ти ма ди ја-
ле кат ске ин тер фе рен ци је на тим про сто ри ма, 
о ши ри ни и ду би ни упли ва го во ра ино вер них 
су се да у је зич ки си стем Ср ба, но си ла ца хер це-
го вач ко-кра ји шког ди ја ле кат ског мо де ла.43

16. Ам би ци ја са гле да ва ња што кав ског на реч-
ја у што ши рем кон тек сту од ве ла је Ре ше та ра и 
у ју жну Ита ли ју, да у обла сти Мо ли се, у Кру-
чу, Сти фи ли чу и Мун ди ми тру ис пи ту је икав ски 
го вор сло вен ске оазе, на ста ле до се ља ва њем са 
дал ма тин ске оба ле. Пре штам па ња обим не мо-
но гра фи је 1911. го ди не44 аутор пр ви из ве штај о 
мо ли ском го во ру об ја вљу је 1908. у ча со пи су An-
ze i ger der phi lo sop hisch-hi sto rischen Klas se беч ке 
Ака де ми је на у ка,45 а про ши ре ну вер зи ју истог 
тек ста го ди не 1907. у ду бро вач ком Ср ђу.46

Ње го ва обим на сту ди ја47 о ре зул та ти ма ис-
тра жи ва ња го во ра у мо ли шкој обла сти је „не 
са мо лин гви стич ки, већ и ет но граф ски и ис-
то ри ски рад“.48 Сам опис го во ра те ме љи се на 
скром ној ко ли чи ни чи ње ни ца. Оп шти ути сак 

38 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 74.
39 Сло бо дан Ре ме тић, О још јед ном не за па же ном екав

скоје кав ском бо сан ском го во ру, На уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не 11/2 (1982), 183.

40 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 173.
41 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 162.
42 Сло бо дан Ре ме тић, Срп ски ди ја ле кат ски ком плекс 

– сте пен до са да шње ис пи та но сти и да љи за да ци, Срп ски 
ду хов ни про стор, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па, Би је љи на 
29–30. ок то бар 1998, Ба ња Лу ка – Срп ско Са ра је во (Ака де-
ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, На уч ни ску по ви, 
књ. 1, Одје ље ње дру штве них на у ка, књ. 1), 1999, 278.

43 О то ме де таљ ни је у: Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски 
срп ски го во ри.

44 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta
li ens Di a lekt.

45 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta
li ens (Virläufeiger Be richt), An ze i ger der phil.-hist. Klas se der 
Aka de mie XV (Wi en 1908), 3–17.

46 M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, Срђ/Srđ VI/24 
(Ду бров ник 1907), 1105–1127.

47 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta
li ens Di a lekt.

48 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 187.

49 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta li
ens Di a lekt, 235–322.

50 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 188.

51 „Нај при је се је њи хов из го вор, да та ко ре чем, по та-
ли јан чио: ка да их пр ви пут чу јеш го во ри ти, чи ни ти се да су 
Та ли јан ци, ко ји сла бо уми ју да го во ре на шки! Они на и ме не 
из го ва ра ју ви ше, као што ми из го ва ра мо, сва ки во кал ја сно и 
пот пу но, не го не ак цен то ва не во ка ле, осо би то ако су при кра ју 
ри је чи, из го ва ра ју сла бо и не ја сно, та ко да се не чу је до бро, ко ји 
је баш во кал, че сто се во кал уоп ће и не чу је; у то ме Кру ча ни 
иду да ље од Фи ли ча на и Мун ди ми тра на, јер су они у ја чој 
све зи са су сјед ни јем ита ли јан ски јем мје сти ма, па су за то и 
при хва ти ли та ли јан ски из го вор ви ше од оста ли јех, а и при ми-
ли су гдје ко ју та ли јан ску ри јеч, за ко ју су оста ли још са чу ва ли 
ста ру сла вен ску“ (M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, 1121).
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се ста ри на став ци хмо, хте (пи сах мо, пи сах
те). Рад ни гл. при лог м. р. у јд. увек се за вр ша ва 
на а или -ја: ре ка, ви ди ја, чу ја. Нај ду бљи уплив 
ин тер фе рен ци је у лек си ци се под ра зу ме ва,53 а 
„син так са се је при лич но одр жа ла не по ре ме ће-
на, али има и та по не ко ли ко ства ри, што ни је су 
ина че обич не у на ши јем што кав ски јем го во ри ма: 
пи та ју без рје чи це ли а ме ћу ћи скра ће не об ли ке 
на пр во мје сто н. пр. си га ви ди ја?; мје сто не ће да 
ре че итд. го во ре не ће ре че (без да) итд.“.54

19. Под се ћа ње на про зо диј ске при ли ке, с раз-
ло гом – на кра ју. „Али по ред то га, што су се у 
по гле ду из го во ра во кала̵ до ста по и та ли јан чи ли, 
у јед ној вр ло ва жној ства ри оста ли су пра ви Сла-
ве ни, то јест у ак цен ту: они на и ме има ју на ша два 
ак цен та, сла би (уз ла зни) и ја ки (си ла зни), и то 
од при ли ке на ис то ме мје сту, на ко јем га има ју 
обич но што кав ци“.55 Ре ше тар се на те ре ну су о-
чио и са че стом по ја вом дво стру ких ак це на та, 
ко је он обе ле жа ва „ме ћу ћи знак на оба сло га“ 
(до ̀бра ̏, је ̀зи ̏ка, же ̀не ̑, ле ̀ти̑м и сл.). По тој осо-
би ни Мо ли жа ни „сто је на оном ин те ре сант ном 
сте пе ну, гдје ста ри ја ак цен ту а ци ја пре ла зи у но-
ви ју“.56 Гра ђу за Оп ште сло вен ски лин гви стич ки 
атлас у Кру чу (Ac qu a vi va Col lec ro ce) су 1968. 
го ди не при ку пља ли Да ли бор Бро зо вић и Бру но 
Ме ри џи. У фо но ло шком опи су го во ра57 ко ји је, 
на осно ву та да при ку пље них по да та ка, ура дио 
Д. Бро зо вић, сто ји да ин вен тар про зо де ма об у-
хва та три ак цен та: акут,58 ду го си ла зни и крат-
ко си ла зни и не ак цен то ва ну ду жи ну и крат ко ћу. 
И шест де це ни ја на кон Ре ше та ро вог те рен ског 
ра да у Мо ли за ма „вр ло су че сти дво стру ки ак-
цен ти у ра зним ком би на ци ја ма“ (си ̏ни ̏ца,59 ре ̏сту ̏, 

17. На од су ству тур ци за ма и при су ству оних 
по зна тих што кав ских ино ва ци ја (при ме ри ти па 
дан, маст, пун, ву на, ре ка „ре као“, да „дао“ и сл.) 
Ре ше тар за кљу чу је да су ти ко ло ни сти пре шли у 
Ита ли ју кра јем, или у дру гој по ло ви ни XV ве ка. 
Аутор је убе ђен да су но во што кав ски икав ци до-
шли из ма кар ског при мор ја, ис кљу чу ју ћи ујед но 
мо гућ ност да се њи хо ва ко лев ка на ла зи ла на 
ча кав ским остр ви ма, као и на коп ну се вер но од 
Це ти не, где се, по Ре ше те ро вом уве ре њу, та ко ђе 
го во ри ло ча кав ски. Ти „чи сти икав ци“ ни су мо гли 
до ћи ни из ју жне („ју жно од Не ре тве“) ије кав ске 
Дал ма ци је. Ми шље ње да су пре ци мо ли шких ика-
ва ца што ка ва ца жи ве ли „бли зу ча ка ва ца“ за сни ва 
се на чи ње ни ца ма ти па цри ква, чри во, хи жа (ку-
ћа), на по твр да ма ј < *дј (пре ја, туј); је > ја у за
јат; а < ь у за ли, ма лин; вь >ва у ва зет (узе ти); 
лек сич ким по је ди но сти ма (не мач ке шка ре уме-
сто но жи це, рех тар „су дац“), као што сло вен ска 
тер ми но ло ги ја из до ме на во ћар ства (лек си ка у 
ве зи са смо квом, ма сли ном, ло зом) упу ћу је на 
при мор ски по јас. На ма кар ско при мор је упу ћу је 
и по да так да сло вен ски Мо ли жа ни, што је прет-
ход но уочио и др Смо дла ка, „ни ти го во ре да су 
Хр ва ти ни ти да го во ре ‘хр ват ски’; а да су до шли 
из сје вер не Дал ма ци је, они би си гур но зна ли за 
хр ват ско име, јер му је то ста ра ко ли јев ка“.52

18. Мо ли жа ни су чи сти икав ци. Од оста лих 
фо нет ских осо би на тре ба на ве сти чу ва ње фо не-
ме /х/ у свим по зи ци ја ма, звуч ни пар њак ц ка ко 
у до ма ћим (су нѕе) та ко и по су ђе ни ца ма (ли нѕ ун 
„плах та“), про гре сив ну аси ми ла ци ју су гла сни ка 
(сфит „сви јет“, сфет „свет“, с фа ми „с ва ма“), 
фо не ме т’, д’ (< јт, јд: пот’, изад’е). Не тре ба за бо-
ра ви ти ни „дра стич не во кал ске ре дук ци је“ ти па 
крав „кра ва“. Мор фо ло ги ја је по при ште чу ва ња 
ста ри не, ути ца ја ита ли јан ског окру же ња и чу-
ва ње тра го ва не ка да шње бли зи не са ча кав ци ма. 
Во ка тив је из јед на чен са но ми на ти вом (брат, 
бог „бра те“, „бо же“), ло ка тив с аку за ти вом (на 
сфит „на сви је ту“, на ру ку „на ру ци“), са чу ван 
је ста ри Гмн. (во лов, рук, гу сак), не ма про ши ре-
ња мно жи не јед но сло жних име ни ца м. р. (но жи, 
по пи), Д-И-Лмн. код свим име ни ца је на ами 
(дај јист во ла ми, је га ујиј зу ба ми, што ји маш на 
ру ка ми?). Ита ли јан ски ути цај сто ји и иза гу бље-
ња сред њег ро да, ко ји је за ме њен му шким (јим 
„име“). Дјд. им. ж. р. из јед на чен је са аку за ти-
вом (рец’ мо ју се стру „ре ци мо јој се стри“). Гмн. 
прид.-зам. де кли на ци је има за вр ше так -ихи, а 
Д-Л-Имн. -ими (до ови хи љу ди, с ови ми љу да ми). 
Аорист је иш че зао, а им пер фе кат, „са свим оби чан 
об лик“, гра ди се и од пер фек тив них гла го ла (је на 
[је дан] дид ста ри ре ча ше). У 1. и 2. л. мн. чу ва ју 

52 M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, 1114.
53 „Али гдје се нај бо ље ви ди, под ка квим су ја ким утје ца-

јем та ли јан ско га је зи ка, то су ри је чи и фра зе, и ми смо до и ста 
на При мор ју узе ли вр ло мно го ри је чи из та ли јан ско га је зи ка, 
али опет та мо их је мно го, мно го ви ше! осо би то за ап стракт-
не пој мо ве има ју вр ло мно го та ли јан ских ри је чи, док су на-
про тив за по љо дјел ство и уоп ће за те жач ки по сао, ко јим се 
нај ви ше ба ве, са чу ва ли го то во са ме ста ре сла вен ске ри је чи“ 
(M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, 1124).

54 Нав. ме сто.
55 Исто, 1122.
56 Нав. ме сто.
57 Fonološki opi si srp sko hr vat skih/hr vat sko srp skih, slove

načkih i ma ke don skih go vo ra obuhvaćenih Opšte slo ven skim 
lingvističkim atla som, Sa ra je vo (Po seb na iz da nja ANUBiH, knj. 
LV, Odje lje nje društvenih na u ka, knj. 9), 1981, 393–398.

58 Под аку том се у ства ри кри је ге нет ски ду го у зла зни 
ак це нат, те је реч о аку стич ком аку ту, бу ду ћи да је „сва ки 
на гла ше ни ду ги уз ла зни слог аку стич ки акут“ (Jo sip Li sac, 
Hr vat ska di ja lek to lo gi ja 1. Hr vat ski di ja lek ti i go vo ri štokavskog 
narječja i hr vat ski go vo ri torlačkog narječ ја, Za greb 2003, 55).

59 По твр де, укљу чу ју ћи и ак це нат, из прак тич них раз ло га 
на во ди мо у стан дард ној ћи ри лич кој тран скрип ци ји.
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пре ци ма се оду жио озбиљ ним при ло зи ма, из ме ђу 
оста лог, из исто ри је и кул тур не исто ри је ста ро га 
Ду бров ни ка, гра да из у зет не и слав не про шло сти. 
Ње го ви су до ви о ду бро вач кој кул тур ној ба шти ни 
углав ном се сма тра ју ко нач ним. У том сми слу 
озбиљ не ко ри сти има и срп ска (и хр ват ска) исто-
риј ска ди ја лек то ло ги ја. Цен трал но ме сто ње го вог 
за ни ма ња за про шлост ве ко ви ма не рет ко је ди не 
сло бод не ју жно сло вен ске оазе сва ка ко при па да 
је зич кој про бле ма ти ци, а сти гао је ве ли ки на уч-
ник и да при ве де кра ју по сло ве сво га оца, од ко га 
је на сле дио бо га ту збир ку ста рих но ва ца Ду бро-
вач ке ре пу бли ке. Збир ку је рев но сно до пу ња вао, 
учи нив ши је нај пот пу ни јом ко лек ци јом те вр сте и 
на јав но сти дао Ду бро вач ку ну ми зма ти ку.65 На 
осно ву све стра ног по зна ва ња де ла ду бро вач ких 
књи жев ни ка и са др жа ја оста лих спо ме ни ка древ-
но га гра да, ме ђу ко ји ма сто лу ју сред њо ве ков не 
по ве ље, до би ја не из ру ку ду бро вач ких пи са ра, 
„срп ских ди ја ка“, ме ђу ко ји ма је, по ред при у че-
них стра на ца, би ло и пра вих Ду бров ча на, и то не 
са мо из гра ђан ског сло ја не го и оних из ре до ва 
вла сте ле, ве ли ки еру ди та се нај ком пе тент ни је 
и мо гао из ја сни ти о је зич кој про шло сти сво га 
род но га ме ста, да ју ћи ти ме ка пи тал ни при лог 
срп ској (и хр ват ској) исто риј ској ди ја лек то ло-
ги ји. Са вр ше на упу ће ност уче ни ка јед но га Пе ре 
Буд ма ни ја у та да шње го вор не при ли ке род но га 
гра да, на дру гој стра ни, на про сто се под ра зу ме ва.

22. Већ је ре че но да је Ре ше тар, као и Бе лић, 
на сре ћу стру ке, по по тре би, су о чен са сна гом 
ар гу ме на та дру га чи јег ми шље ња, од у ста јао од 
сво јих ста но ви шта. Чи нио је то у ве зи са ста ту-
сом, од но сно ме ђу соб ним од но сом ча кав шти не 
и што кав шти не, око раш чла њи ва ња што кав ског 
ди ја ле кат ског ком плек са, око на стан ка по је ди них 
ди ја ле кат ских ти по ва, као и у дру гим слич ним 
при ли ка ма у ва жној на ци о нал ној је зич кој ди сци-
пли ни, ко јој су те ме ље упра во уда ри ли дво ји ца 
нај ве ћих: Алек сан дар Бе лић и Ми лан Ре ше тар. 
Уз ма ка и ме ња ња кур са у по гле ду је зич ке про-
шло сти род но га му гра да ни је би ло то ком пет 
де це ни ја ба вље ња пи та њи ма „та ко зва не ча кав-
шти не“ у го вор ном и пи са ном је зи ку Ре пу бли ке. 

o ̏ри ̏х, си ̀ди̑м, o ̑вца ̏ми, ре ̑па ̏ц „вра бац“, ру ́ка ̏ца, 
ко́ши̏ла, с пле̴ч’ȁми, ку̑пи̑м).60 У гра ђи ко ју су 
при ку пи ли Д. Бро зо вић и Б. Ме ри џи „у сло же-
ни ца ма је мо гућ stac ca to из го вор с три ак цен та:  
па ̏рку ́ч’eр̃ ‘пре кју чер’“.61

20. Кру гу те ма из ин те ре со ва ња углед ног 
Ду бров ча ни на сва ка ко при па да и ча кав шти на. 
У ње го вој пр вој рас пра ви о не ка да шњим и ак ту-
ел ним гра ни ца ма ча кав ског и што кав ског на реч-
ја62 пре по зна је се дух Ву ко вих и Ми кло ши че вих 
по гле да и уче ња, по ко ји ма су ча кав ци Хр ва ти, 
док су сви што кав ци ет нич ки Ср би. Ре ше та ро во 
ба вље ње ча кав шти ном тре ба по сма тра ти у кон-
тек сту ње го ве нај ва жни је, жи вот не те ме: пи та ње 
про шло сти го во ра род но га му гра да, те ме ко јом 
се кон ти ну и ра но ба вио од ра не мла до сти до по-
след њег да на ду ге и ви ше не го успе шне на уч не 
ка ри је ре. Ва жно је ис та ћи да се у тој пр вој рас-
пра ви „на ла зе и пр ви пут си сте мат ски из ло же ни 
по да ци о гра ни ци из ме ђу што кав ског и ча кав ског 
на реч ја [...] Дра го це на је ана ли за не ка да шње ра-
ши ре но сти ча кав ских осо би на у кра је ви ма ко ји 
су са да што кав ски“.63 Ре ше тар с пра вом за ме ра 
Да ни чи ћу што што кав ске ак ту ел не при ли ке по-
ре ди са је зи ком ча кав ских сред њо ве ков них спо-
ме ни ка (XIII–XVI век), али је и ње му с пра вом 
за ме ре но што „по ри че ди фе рен ци јал ну вред ност 
цр та ма ко је су не ка да би ле обич не у оба на реч ја, 
али их да нас на ла зи мо са мо у ча кав ском“.64 

У истом бро ју Ар хи ва об ја вљен је Ја ги ћев 
осврт на Ре ше та ро ве по гле де. Уред ник ча со пи-
са с пра вом из ра жа ва сум њу у ва лид ност су да о 
искон ским оштрим гра ни ца ма, прак тич но о ја-
зу из ме ђу што кав шти не и ча кав шти не. Ја ги ће ва 
кри ти ка ре зул ти ра ла је и из ве сним ре ви ди ра-
њи ма Ре ше та ро вих гле ди шта, че му је, до ду ше, 
по нај ви ше до при но си ло ње го во ис ку ство то ком 
ди ја лек то ло шких екс кур зи ја, ка мо спа да и већ 
по ми ња но (т. 5) упо зна ва ње ар ха ич них ак це нат-
ских мо де ла у го во ри ма Бо ке Ко тор ске. Ње го ва 
жи вот на пре о ку па ци ја вра ћа ће га још ко ји пут 
ча кав шти ни, углав ном у ве зи са – за ње га ја мач но 
нај ва жни јем пи та њем – од но сом ча кав шти на – 
ду бро вач ки го вор, где гла со ви ти Ду бров ча нин 
ни је ни шта ме њао то ком ду гог и слав ног жи вот-
ног пу та. Ис кљу чи во што кав ску ви зу ру ду бро вач-
ко га го во ра ви део је још 1889, па 1891. го ди не у 
већ по ми ња ном ра ду у Ја ги ће вом Ар хи ву и при 
то ме ми шље њу остао до по след њег ча са.

21. Ду ги и из у зет но плод ни на уч ни жи вот 
Ми ла на Ре ше та ра обе ле жен је, ка ко је већ ре че-
но, и кон ти ну и ра ним кре а тив ним ин те ре со ва-
њем за про шлост сво га род ног гра да. Стру ци и 

60 Fonološki opi si, 396.
61 Нав. ме сто.
62 Mi lan Rešetar, Die čakavština und de ren ein sti ge und jet

zi ge Gren zen, Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie XIII (1891), 93–109; 
161–199; 361–388.

63 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 25.

64 Исто, 36.
65 Ми лан Ре ше тар, Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I–II, Кар-

лов ци 1924, Бе о град 1925.
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увје ра вао о ис прав но сти те ми сли, јер из сва ке 
сту ди је што сам за тим у чи сто на уч не свр хе и са 
стро го на уч ном ме то дом по све ћи вао про у ча ва њу 
нај ста ри јих ду бро вач ких спо ме ни ка, – из сва ке се 
је све ја сни је ви дје ло да се у Ду бров ни ку, по што 
се по сла ве нио, ни је ни кад го во ри ло ча кав ски, 
јер пра ви ду бро вач ки го вор пред ста вља у сва-
ко до ба ду бро вач ка про за а ни ка ко ду бро вач ка 
по е зи ја а на ро чи то не она из XV и XVI ви је ка“.71 
Што из струч не нео ба ве ште но сти и не у пу ће но-
сти у про бле ма ти ку, што из (не)про зир них мо-
ти ва по ли тич ке при ро де, на „кри вој стра ни“ су 
се, да кле, све сно и(ли) не све сно на шли сви опо-
нен ти Ре ше та ро вом ми шље њу. Би ло је то вре ме 
ак тив но сти на оку пља њу ве ћи не што ка ва ца ка-
то ли ка у хр ват ску на ци ју, вре ме хо мо ге ни за ци је 
спро ве де не до брим де лом и уз по моћ при хва та ња 
Ву ко вог је зи ка, „нај ја чег по ли тич ког по те за ко ји 
је гра ђан ски За греб ика да по ву као“,72 им пре сив но 
му дро га ре ше ња, иза ко је га, по ре чи ма углед ног 
хр ват ског је зи ко слов ца, сто ји „на тје ца ње у кра-
је ви ма за ко је ни је би ло у по чет ку ја сно хо ће ли 
се оку пи ти око ове или оне на ци о нал не је згре“.73 
Ме ђу „кра је ви ма“ са ја ком про срп ском стру јом 
у то вре ме је пред ња чио упра во Ду бров ник, у 
ко ме, го ди не 1890. „ни је би ло ни јед ног Хр ва та“. 
Те го ди не је „у Ду бров ни ку и ње го вих 14 ‘од ло-
ма ка’ по пи са но 11.177 жи те ља, од ко јих је 10.327 
ри мо ка то ли ка, 546 пра во слав них, 1 уни јат, 225 
еван ге ли ста и 79 Је вре ја, при че му од њих 9.713 
‘го во ри у ку ћи’ с р п  с к и, 716 та ли јан ски, 19 сло-
вен ски, 2 ру ски, 52 че шки, 6 пољ ски, 285 не мач ки 
и 384 ма ђар ски“.74 Из не те чи ње ни це об ја шња ва ју 

У ча кав ским на тру ха ма у књи жев но сти по је ди-
них Ду бров ча на он је ви део ре зул тат опо на ша ња 
пе сни ка дал ма тин ских, плод тра га ња за „ви шим 
сти лом“. По ње му, нај кра ће ре че но, „ду бро вач ки 
пје сни ци че сто су пи са ли што ни је су го во ри ли“, 
ка ко сто ји у Ре ше та ро вом пи сму В. Ја ги ћу из 
Спли та 18. ок то бра 1890. го ди не.66 Сво ја чвр ста 
уве ре ња о је зич кој про шло сти род но га гра да Ре-
ше тар те ме љи на је зи ку по ве ља,67 за раз ли ку од 
Ја ги ћа, ко ји се при кла ња пе сни ци ма.68 О је зи ку 
сво га род но га гра да и ши рег за ви ча ја Ре ше тар, 
нај кра ће ре че но, ми сли исто у мла до сти и на 
са мом кра ју ду ге, бри љант не ка ри је ре. Кру на 
Ре ше та ро вог по лу сто лет ног ба вље ња ста рим (а 
уз то и са вре ме ним) го во ром род но га гра да сва-
ка ко је култ на сту ди ја Нај ста ри ји ду бро вач ки 
го вор,69 ње го ва при ступ на ака дем ска бе се да, ко ју 
је, уме сто ауто ра, спре че ног бо ле шћу да до пу-
ту је у Бе о град, у Срп ској кра љев ској ака де ми ји 
7. мар та 1941. го ди не про чи тао њен пред сед ник 
Алек сан дар Бе лић. У тек сту оби ма 45 штам па-
них стра на, на ко ји ће мо се још освр та ти у ово ме 
ра ду, дат је је згро ви ти са же так по лу сто лет ног 
кон ти ну и ра ног ба вље ња ве ли ког на уч ни ка је зи-
ком сво га во ље но га гра да. 

23. У жуч ну по ле ми ку око пи та ња да ли је 
пр ви ду бро вач ки је зик што кав ски или ча кав ски, 
а у кон тек сту Ми кло ши че ве те о ри је, по ко јој су 
сви што кав ци Ср би, а ча кав ци Хр ва ти, „са срп ске 
стра не“ „уплео“ се и 29-го ди шњи Ми лан Ре ше-
тар, као пр ви струч њак ко ји је у јав но сти пра вио 
раз ли ку из ме ђу је зи ка ста ре ду бро вач ке по е зи је 
и про зе. У за дар ском Срп ском ли сту 12. ју на 
1889. го ди не он са мо у ве ре но пи ше: „ста ра пи-
сма ду бро вач ке ре пу бли ке и нај ста ри је ства ри 
са ста вље не про зом у Ду бров ни ку у сред ње до ба 
на ше књи жев но сти пи са не су чи сто што кав ски, 
[...] и са ми нај ста ри ји пје сни ци пи шу што кав ски, 
осим не ки јех ча кав ски јех осе би на, ко јим су хтје-
ли да раз ли ку ју свој пје снич ки го вор од го во ра 
про стог пу ка, а узе ли из ча кав ски јех књи га. [...] 
Ду бров ча ни ни је су ни кад би ли ча кав ци, јер је 
срп ски је зик до шао у не гда ро ман ски Ду бров ник 
из ста ро га За ху мља и ста ре Тра ву ни је, гдје се је 
уви јек са мо што кав ски го во ри ло“.70 Да се ра ди ло 
о пи та њи ма ис кљу чи во на уч не про ве ни јен ци је, 
ова кав по че так би са сце не ве ро ват но скло нио 
по тре бу да љег по ле ми са ња, што се, у вр тло гу 
упле те них по ли тич ких по бу да, па и по ли тич ких 
стра сти, не ће де си ти, те ће Ре ше тар оно што је 
ре као у мла до сти прак тич но до слов це по но ви-
ти и на кра ју слав но га и ча сно га пу та, од но сно 
под се ти ти да се, што је ре као на са мом по чет ку, 
и то у тек сту по ле мич ке при ро де, ипак „све ви ше 

66 А го ди ну да на ка сни је он пи ше у истом то ну: „Сви су 
се пје сни ци XVI. ви је ка по во ди ли за два ма нај ста ри је ма, Ш. 
Мен че ти ћем и Џ. Др жи ћем, а ова су опет ко је шта за и ма ли у 
Ма ру ли ћа, јед но да иду за њим и у је зи ку, а дру го да се бар 
до ње кле ода ле че од го во ра про сто га пу ка“ (Ми лан Ре ше тар, 
И опет о „ча кав шти ни“ у оп ће а на по се о „ча кав шти ни“ 
у Ду бров ни ку, Но ва Зе та III/1 (Це ти ње 1891), 6).

67 „Што се нај при је ћи ри лич ки јех ли сти на ти че, то се ја 
све ви ше увје ра вам да су оне у глав но ме она ко пи са не ка ко што 
се је го во ри ло срп ски баш у са мо ме Ду бров ни ку“ (Исто, 4).

68 „Док проф. Ја гић ви ше вје ру је пје сни ци ма не го ли ли-
сти на ма, ја ви ше вје ру јем ли сти на ма не го ли пје сни ци ма“ 
(Исто).

69 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, Глас 
Срп ске ака де ми је на у ка CCI, Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка, 
но ва се ри ја 1 (1951), 1–47.

70 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, 6.
71 Исто, 7.
72 Па вле Ивић, Срп ски на род и ње гов је зик, при ре дио 

Ми ло рад Ра до ва но вић, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад (Це-
ло куп на де ла Па вла Иви ћа V, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа), 2001, 192.

73 Da li bor Brozović, Na pu to vi ma našeg je zi ka i na u ke o 
je zi ku, Ko lo, n. s. I (CXXI) / 10 (1963), 613.

74 Дра го љуб Пе тро вић, Срп ски је зич ки за пер ци, Бе о-
град 2013, 48.
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не мо же друк чи је ту ма чи ти не го та ко да су са мо 
јед ни пи са ли ка ко су го во ри ли а да дру ги ни је-
су, а та да ми слим да се ни ча сом не мо же би ти 
у дво у ми ци пред ста вља ли по е зи ја или про за 
пра ви ду бро вач ки го вор дру ге поло ви не XV. ви-
је ка и пр ве по ло ви не XVI“.78 Исто та ко је до ка-
зао да пи са ри и пре пи си ва чи слу жбе них до ку-
ме на та „углав но ме пи шу што кав ски за то што 
се је та ко го во ри ло у Ду бров ни ку а не из об зи-
ра на су сјед не што кав це ко ји ма су Ду бров ча ни 
пи са ли“.79 На истом ме сту Ре ше тар ду хо ви то80 
при ме ћу је, пи та: „Ако да кле н. пр. ча кав ског зач 
не ма ни је дан је ди ни пут у не ко ли ко сто ти на ду-
бро вач ких ори ги на ла и при је пи са што су пи са-
ни за 300 го ди на, то је си гу ран знак да га ни је 
ни је дан Ду бров ча нин го во рио, па се не мо же 
ни ка ко вје ро ва ти да су га то ли ки ду бро вач ки 
пи са ри и пре пи си ва чи за та ко ду го ври је ме са-
вје сно са кри ва ли а да се ни је ни јед но му од њих 
ни је дан пут из ма кло то ча кав ско зач што су га 
Ду бров ча ни то бо же го во ри ли а Мен че тић и Др-
жић чак та ко че сто пи са ли!“.81 Овој бри љант ној 
ела бо ра ци ји про бле ма у це ли ни до да јем лич ну 
сум њу да је Ва тро слав Ја гић из са мо на уч них 
по бу да код Ши шка Мен че ти ћа и Џо ре Др жи ћа 
ста вљао знак јед на ко сти из ме ђу је зи ка ко јим су 
пи са ли и је зи ка ко јим су го во ри ли. 

26. На кра ју освр та на Ре ше та ро во ба вље ње 
је зи ком род но га гра да – под се ћа ње на нео бич ну 
суд би ну тек ста ње го ве при ступ не ака дем ске бе-
се де, пре све га ње но га кра ја, ко ји је вер но пре нет 
у Го ди шња ку СКА,82 где су штам па ни ње ни ода-
бра ни из во ди, док је у тек сту бе се де штам па не у 
це ли ни,83 из про зир них раз ло га, из о ста вљен тај 
„спор ни“, за вр шни, а у ства ри нај ва жни ји па сус, 
чи ји са др жај нај пла стич ни је до ча ра ва по за ди ну 
то ли ког ин те ре со ва ња за те му бе се де, од но сно 

по за ди ну Ре ше та ро вог кон ти ну и ра ног ба вље ња 
„ре ше ним пи та њем“, че стог, не рет ко и екс тен-
зив ног, на пр ви по глед не по треб но до тан чи на 
по дроб ног по на вља ња већ прак тич но са оп ште ног, 
ње го вог освр та ња на ста во ве и те зе мно гих уче-
сни ка у рас пра ва ма, од ано ним них и не до ра слих 
озбиљ ној на уч ној про бле ма ти ци до истин ских 
на уч них ауто ри те та, ка кав је, при ме ра ра ди, био 
„па три јарх сло вен ске фи ло ло ги је“. 

24. Ре а гу ју ћи на рас пра ву Мар це ла Ку ша ра 
из 1889. го ди не,75 на при лог ак тив ног след бе ни-
ка хр ват ске пра ва шке стру је, у ко ме се твр ди 
да је пр во бит ни ду бро вач ки го вор био ча кав ски 
икав ски, Ре ше тар свој текст, у ко ме је, до тан чи на 
пре ци зно, оспо рио прак тич но све Ку ша ро ве „ча-
ка ви зме“, по чи ње ре чи ма: „У лањ ском про гра му 
ду бро вач ке гим на зи је проф. М. Ку шар на штам па 
рас пра ву, ко јој је име ‘Ча кав ске осо би не у да на-
шњем ду бро вач ком ди ја лек ту’. Ја је од мах ра-
до и пом њи во про чи тах, али по ред ри је чи проф. 
Ку ша ра остах при сво јој, би ва да у Ду бров ни ку 
ни ти је би ло ни ти има ча кав шти не“.76 На кра ју 
рас пра ве, у ко јој је ар гу мен то ва но и так са тив но 
по био све Ку ша ро ве на во де, Ре ше тар при твр ђу-
је свој основ ни суд: „Из ово га сли је ди да ље да 
до и ста са да шњи ду бро вач ки ди ја ле кат, не са мо 
не пот кре пљу је ми сао да се је у ста ри је до ба у 
Ду бров ни ку го во ри ло ча кав ски, већ на про тив 
сво јом чи стом што кав шти ном да је јак ар гу ме нат, 
ко ји по твр ђу је ми сао да се у Ду бров ни ку уви јек 
го во ри ло што кав ски – а то сам, уфам, до ка зао у 
тре ће му ди је лу сво је рад ње о ча кав шти ни, ко ји 
ће иза ћи у иду ћој све сци Ја ги ће ва ар хи ва“.77

25. У  тек сто ви ма по пра ви лу по ле мич ке 
при ро де Ре ше тар је убе дљи во до ка зао по ре кло 
„пје снич ких ча ка ви за ма“ у де лу ду бро вач ких 
пи са ца. „Оче вид но је да кле“, пи ше он, „да су ти 
пје снич ки ча ка ви зми би ли са свим нео бич ни 
Ду бров ча ни ма што су у до ба пр вих пје сни ка 
про зом пи са ли ори ги нал не ства ри, док су их пје-
сни ци ја ко упо тре бља ва ли, и то је та ко чврст за-
кон да не ма ни јед ног пје сни ка до сре ди не XVI. 
ви је ка, па чак ни Гун ду ли ћа, ко ји н е  б и  и м ао, 
сад ви ше а сад ма ње, тих пје снич ких ча ка ви за-
ма, као што обр ну то не ма н и  ј е д  н о г  ори ги-
нал но га про зног са став ка, ко ји би их и у  н а ј -
м а  њ о ј  м ј е  р и  и м а о. Та ве ли ка и на чел на 
раз ли ка ме ђу по е зи јом и про зом не мо же ап со-
лут но би ти слу чај на, то јест не мо же ап со лут но 
би ти да су у исто ври је ме с в и  Ду бров ча ни ко ји 
су ма шта пи са ли про зом са свим за не ма ри ва ли 
те пје снич ке ча ка ви зме, а да су их с в и  пје сни ци 
у оби ла тој мје ри упо тре бља ва ли – та се раз ли ка 

75 M. Kušar, Čakavske oso bi ne u današnjem dubrovačkom 
di ja lek tu, Pro gram č. k. ve li kog državnog gim na zi ja u Du brov ni ku 
za školsku go di nu 1888–9 (Du brov nik 1890), 3–7.

76 Ми лан Ре ше тар, Ча кав шти на у Ду бров ни ку, Но ва 
Зе та II/11 (Це ти ње 1890), 3.

77 Исто, 37–38.
78 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, 25.
79 Исто, 8.
80 Ре ше тар је еле гант но и ду хо ви то по би јао ми шље ња и 

истин ских ауто ри те та о уче шћу ча ка ва ца већ при ства ра њу 
сло вен ског на род ног на се ља Ду бров ни ка, те о ри ју о до се ља ва њу 
ча кав ске ком по нен те на тај те рен. До но си о ци ча кав ског го во ра 
из Дал ма ци је по Ва ја ну су, нпр., би ли тр гов ци, по Бе ли ћу – по-
мор ци и ри ба ри, а по Хен ри ку Ба ри ћу – рад ни ци и за на тли је. 
По не ки ма (Ја гић, Ив шић) ча кав ци су ду бро вач ки ста ро се де-
о ци (Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, 37–45).

81 Исто, 8.
82 Го ди шњак СКА L за 1940 (1941), 189.
83 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор.
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и мор фо ло шким ка те го ри ја ма сто ји иза ду го 
за сту па не хи по те зе о ме ша ви ни с икав ци ма. 
Икав ске те о ри је де це ни ја ма се др жао и Алек-
сан дар Бе лић, убе ђен да су икав ци на под-
руч је Ср би је до шли из ис точ не Бо сне, ко ја је 
сво је вре ме но би ла икав ска.89 Ис тра ја ва ње на 
та квом ми шље њу те ме љи ло се, по ка за ће се, и 
на по гре шној пер цеп ци ји, од но сно иден ти фи ко-
ва њу не за ме ње ног ја та (вред но сти е ̣) во ка лом 
и.90 Са Бе ли ће вим ми шље њем ни је се са гла сио 
Ре ше тар, ко ји је у ср би јан ско-вој во ђан ским 
ика ви зми ма пре по знао ре зул та те ана ло шких 
уоп шта ва ња и фо нет ског про це са, од но сно гла-
сов не аси ми ла ци је, по себ но апо стро фи ра ју ћи 
слу ча је ве ти па си ја ти, гри ја ти.91 Ре ше та ро-
ву те о ри ју при хва та ју П. Ивић и И. По по вић, 
с тим да је Ивић ме то до ло шки бо ље по ста вља 
пот кре пљу ју ћи је и ре зул та ти ма до ко јих се до-
шло на кон по ле ми ке дво ји це ве ли ка на.92 Упра во 
на кнад на те рен ска ис тра жи ва ња, обе ле же на и 

ис тра ја ва ње по је ди на ца на те о ри ји о ча кав ској 
осно ви је зи ка Ду бро вач ке ре пу бли ке. Го ди не 
2004. по но во је об ја вљен аутен тич ни за вр ше-
так те чу ве не рас пра ве: „Ја (...) још уви јек твр-
дим, као што сам твр дио пред 50 го ди на, да се 
у Ду бров ни ку ни је ни ка да го во ри ло, ни у ње му 
ци је лом ни у јед ном ње го вом ди је лу дал ма тин-
ским ча кав ско-икав ским го во ром не го уви јек 
са мо хер це го вач ким што кав ско-је кав ским. Из 
те објек тив не кон ста та ци је ја са да не из во дим 
ни ка квих да љих за кљу ча ка, јер су ме ни Ср би 
и Хр ва ти је дан на род под два име на, па ја за то 
не ћу ни ка ко ре ћи да се у Ду бров ни ку ни је го во-
ри ло хр ват ски не го срп ски, али ко му су Ср би и 
Хр ва ти два на ро да, тај ће мо ра ти при зна ти да је 
Ду бров ник по је зи ку уви јек био срп ски“.84 

27. Ре ше та ро ви су до ви о ста ром ду бро вач-
ком го во ру са свим су, нај кра ће ре че но, у скла-
ду са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ду бро вач ко га 
го во ра на син хро ној рав ни, ове ре ним, из ме ђу 
оста лог, тру дом ње го вог про фе со ра Пе ре Буд-
ма ни ја85 и не та ко дав но об ја вље ним обим ним 
Рјеч ни ком ду бро вач ког го во ра.86 За хва љу ју ћи 
тру ду агил них Ду бров ча на одав но се зна за кон-
ти ну и тет но во што кав ског ије кав ског ди ја лек-
та у Ду бров ни ку и ње го вој око ли ни. Зна се и 
да се „го во ри Ду бро вач ког при мор ја из два ја ју 
вр ло из ра зи тим цр та ма од сво га хер це го вач ког 
за ле ђа“ и да „нај ви ше спе ци фич но сти има го вор 
са мог гра да Ду бров ни ка и су сед ног Цав та та“.87 
Зна се и то да иза мно гих, углав ном нај ва жни јих 
осо бе но сти, ди фе рен ци јал них у од но су на коп-
не но за ле ђе, сто ји ви ше ве ков ни ути цај иди о ма 
ро ман ске про ве ни јен ци је, због че га се те цр те 
на зи ва ју адри ја ти зми ма. Ра ди се о осо би на ма 
по зна тим при мор ским ча кав ским али и што кав-
ским го во ри ма, о по ја ва ма као што су: скра ћи ва-
ње ду гог во кал ног р (цр ̏ква, кр ̏в); из го вор ду гог 
а као ао (јао̑, храо́ на); фи нал но м > н у на став-
ци ма (гле ̏да̵н, ру ́ко ̵н); про ди ра ње ј на ме сто со-
нан та љ (ује, бо је); гру па шк (< чк) у слу ча је ви ма 
ти па ма ̏шка, ду ̀бро вашки̵ и сл.88

28. Ми лан Ре ше тар је стру ку озбиљ но за ду-
жио и до при но сом у рас пра ва ма око ре ша ва ња 
јед ног од нај ве ћих про бле ма срп ске исто риј ске 
ди ја лек то ло ги је, од но сно о по ре клу шу ма диј-
ско-вој во ђан ског ди ја лек та. Ви ше пу та, а и са 
нај ви шег ме ста, из ла зи ло се са ми шље њем да 
је реч о ре зул та ту ме ша ви не чи сто екав ске 
ком по нен те (ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та) 
с ије кав ском или икав ском. Ије кав ска те о ри-
ја ра но је на пу ште на, док по ја ва во ка ла и на 
ме сту гла са ѣ у не ким фо нет ским си ту а ци ја ма 

84 Ми ро слав Пан тић, При ступ на ака де миј ска бе се да 
Ми ла на Ре ше та ра о нај ста ри јем ду бро вач ком го во ру и 
њен (нео бја вље ни) за вр ше так, Жи вот и де ло ака де ми ка 
Па вла Иви ћа. Збор ник ра до ва са тре ћег ме ђу на род ног на уч-
ног ску па Жи вот и де ло ака де ми ка Па вла Иви ћа, Су бо ти ца 
– Но ви Сад – Бе о град 2004, 32.

85 Pe ro Bud ma ni, Dubrovački di ja le kat, ka ko se sa da go
vo ri, Rad JAZU LXV (1883), 155–179.

86 Ми ха и ло Бо ја нић, Рас ти сла ва Три ву нац, Рјеч ник ду
бро вач ког го во ра, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XLIX 
(2002), стр. 458. – У увод ном де лу књи ге (стр. 9) сто ји: „Го вор 
Ду бров ни ка је што кав ски ије кав ски са ка рак те ри стич ном 
ме ло ди о зно шћу, усло вље ном ак цен том, ду жи ном сло га и 
бо јом из го во ре них гла со ва. При па да че тво ро ак це нат ском 
си сте му са из ра зи том тен ден ци јом по мје ра ња ак цен та пре-
ма по чет ку ри је чи, че му под ли је жу и по зај ми це из дру гих 
је зи ка, углав ном из ла тин ског или ди рект но из ита ли јан-
ског, па се го во ри: ре ̀пу бли ка, ба ̀ра ка, A ̀ме ри ка, Бо ̀ло ња, 
бе ̀ле ца, a ̀фе̵ра“.

87 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 138.

88 Нав. ме сто.
89 А. И. Бе ли чъ, Дiа лек то ло ги че ская кар та серб скаго 

язы ка, Отдѣль ный от ти скъ изъ „Сор ни ка по сла вя новѣдѣнiю“ 
II, 1905 (Санктпе тер ур гъ 1906), 39–40; Што кав ски ди ја ле
кат, На род на ен ци кло пе ди ја срп ско-хр ват ско-сло ве нач ка 
IV (ур. Ст. Ста но је вић), За греб (Би бли о граф ски за вод), 1929, 
1076 (А. Бе лић); А. Бе лић, Пе ри о ди за ци ја срп ско хр ват ског 
је зи ка, Ју жно сло вен ски фи ло лог XXIII (1958), 9–10.

90 А. И. Бе ли чъ, Дiа лек то логи че ская кар та, 39–40. 
О то ме, са исто ри јом про бле ма, де таљ ни је у Сло бо дан Ре ме-
тић, О не за ме ње ном ја ту и ика ви зми ма у го во ри ма се ве
ро за пад не Ср би је, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XXVII 
(1981), по себ но: 60–68; 78–85.

91 О то ме: M. Rešetar, Zur Frage über die Gruppierung 
der serbokroatischen Dialekte, Archiv für slavische Philologie 
XXX (1908), 615–618; M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, 
14–17, 68.

92 О то ме у ви ше Иви ће вих ра до ва, а нај те ме љи ти је у: 
Па вле Ивић, О не ким про бле ми ма на ше ис то ри ске ди ја лек
то ло ги је, Ју жно сло вен ски фи ло лог XXI (1955–1956), 106–121, 
пре штам па но у: Па вле Ивић, Иза бра ни огле ди III. Из срп ско
хр ват ске ди ја лек то ло ги је, Ниш, Про све та, 1991, 81–121).
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30. Ми лан Ре ше тар, еру ди та и по ли гло та, 
не при ко сно ве ни ауто ри тет у ви ше је зич ких 
ди сци пли на, оста вио је, нај кра ће ре че но, ду-
бок траг (и) у срп ској (и хр ват ској) ди ја лек то-
ло ги ји. Круп ним сло ви ма у стру ку се упи сао 
и по опре де ље њу да се нај че шће ба ви круп ним 
те ма ма, син те за ма ка да за њих ни је би ло до-
вољ но прет ход них по је ди нач них ис тра жи ва ња. 
Ње го ви ра до ви но си ли су пе чат до га ђа ја у до-
тич ној на уч ној обла сти. Ис пи ти ва ње ак це нат-
ских си сте ма у нај ар ха ич ни јем (пр чањ ски) и 
нај про гре сив ни јем (ду бро вач ки) што кав ском 
иди о му ба ци ло је но во све тло на од нос ча кав-
ског и што кав ског на реч ја. За Ре ше та ра је ве зан 
и пи о нир ски на пор око утвр ђи ва ња гра ни це из-
ме ђу што кав ског и ча кав ског на реч ја. Из у зе тан 
је до при нос углед ног Ду бров ча ни на у до ме ну 
исто риј ске ди ја лек то ло ги је. Вре ме је по твр ди ло 
ис прав ност Ре ше та ро вих по ла зи шта око ге не-
зе шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, а ње го ви 
су до ви о је зич кој про шло сти Ду бров ни ка сма-
тра ју се ко нач ним. У ви ше не го успе шном до ка-
зи ва њу о ис кљу чи во што кав ској ви зу ри је зи ка 
род но га гра да, у по ле ми ци са са вре ме ни ци ма, у 
ди ску си ји ду гој по ла сто ле ћа, увер љи во је оспо-
рио ми шље ње и нај у глед ни јих ауто ри те та, ме ђу 
ко ји ма и по став ке В. Ја ги ћа, А. Бе ли ћа, А. Ва-
ја на, С. Ив ши ћа, Х. Ба ри ћа и др. По че так ХХ 
сто ле ћа оста је упам ћен и по из у зет но плод ној и 
кон струк тив ној раз ме ни ми шље ња М. Ре ше та ра 
и А. Бе ли ћа о ва жним пи та њи ма са вре ме не и 
исто риј ске срп ске (и хр ват ске) ди ја лек то ло ги је. 
За хва љу ју ћи тој, по мно го че му по уч ној по ле ми-
ци дво ји це ве ли ка на, кон цеп ци ја о кла си фи ка-
ци ји срп ских и хр ват ских ди ја ле ка та уз на пре-
до ва ла је од 1905. до 1910. го ди не ви ше не го у 
це лом ра ни јем или це лом ка сни јем пе ри о ду.

вред ним от кри ћи ма и из не на ђе њи ма, до не ла су 
нео бо ри ве по твр де ис прав но сти Ре ше та ро вог 
(и Иви ће вог) ми шље ња. По ка за ло се, из ме ђу 
оста лог, да је ме ђу реч је Дри не и Бо сне од у век 
би ло ије кав ско, а от кри ће (на тлу се ве ро за пад-
не Ср би је) про стра не обла сти фо но ло шке ин-
ди ви ду ал но сти ста ро га гла са ѣ у осно ви ре чи, 
са прак тич но свим ика ви зми ма шу ма диј ско-
вој во ђан ског ти па, от кло ни ло је све сум ње у 
аутох то ни раз ви так то га ди ја лек та.93 

29. За име на дво ји це ве ли ка на ве за ни су прак-
тич но и по че ци срп ске ди ја ле кат ске лек си ко гра-
фи је. Свест о зна ча ју лек сич ког бла га, о по ли се-
мич но сти до бро ода бра них лек се ма на нај бо љи 
на чин је ове ре на за вр шним по гла вљи ма њи хо вих 
ве ли ких сту ди ја. Алек сан дар Бе лић је у ре ги стру 
на кра ју чу ве них Ди ја ле ка та ис точ не и ју жне 
Ср би је на 110 сту ба ца до нео 6209 ре чи, кор пус 
зна лач ки ода бра них чи ње ни ца, „ис ко ри стив (чак 
и као по ла зна осно ва) за азбуч ник бу ду ћег, об-
је ди њу ју ћег ди ја ле кат ског реч ни ка при зрен ско-
ти моч ких го во ра“.94 Le xi ka lische Ein gentümlic
hke i ten štokavischer Mun dar ten, по след ње, III 
по гла вље Што кав ског ди ја лек та, оби ма 93 
ступ ца, до но си бо га ту збир ку ре чи из на ро да, 
ко је је Ре ше тар при ку пио на те ре ну или, пак, пре-
у зео из већ по сто је ћих из во ра. „Лек сич ку гра ђу, 
ко ју је ту са брао, Т. Ма ре тић уно си у Рјеч ник 
Ака де ми је (по чев ши од сло ва М)“.95 О ње го вом 
од но су пре ма овом сег мен ту је зич ке струк ту ре 
све до чи и за вр шних ше зде се так сту ба ца сту ди је 
Срп ско хр ват ске ко ло ни је у ју жној Ита ли ји. 
Ште та је што прак са са ре ги стри ма, од но сно из-
бо ром лек сич ких чи ње ни ца, ни је по ста ла вер ни 
пра ти лац ди ја лек то ло шких прег ну ћа бар ве ћи не 
срп ских и хр ват ских ди ја лек то ло га. 

93 О то ме, са ре ле вант ном ли те ра ту ром о це лом про-
бле му де таљ но у: Сло бо дан Ре ме тић, О не за ме ње ном ја ту, 
на ро чи то: 60–68.

94 Не дељ ко Бог да но вић, Лек си ка у Бе ли ће вим Ди ја-
лек ти ма ис точ не и ју жне Ср би је, Го ди шњак за срп ски је зик 
XXVI/13, Ниш, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 2013, 105.

95 Mir ko Deanović, Mi lan Rešetar, 346.
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от кри ва ла про бле ме на ко је су на и ла зи ли нај-
пре пи сци или пре пи си ва чи ру ко пи са, а по том 
и штам па ри. Ду бро вач ки пи сци су се обра зо ва-
ли у ху ма ни стич ким шко ла ма, ре ђе при ма на-
сти ри ма, у ко ји ма је, при род но је, пи смо би ло 
ла ти нич ко. Ка ко у стан дард ној ла ти ни ци и у 
ита ли јан ској ла ти ни ци ни је би ло сло ва за не ке 
гла со ве, и у пи са њу и у штам пи про на ла же на су 
гра фич ка ре ше ња ко ја ни су увек мо гла да вер но 
пре не су из вор ну ауто ро ву реч, а са мим тим и 
сми сао и умет нич ку по ен ту ко ју је сва ка та реч 
у се би са др жа ла. У не до стат ку пра ви ла, ауто-
ри, ко ји че сто ни су ни би ли све сни про бле ма 
јер је то би ла уоби ча је на прак са, сво је пи са ње 
су при ла го ђа ва ли ита ли јан ској ла ти ни ци, што 
је до во ди ло до не пре ци зно сти, дво знач но сти и 
не ја сно ће (упо тре бља ва ло се: за глас љ – gl, за 
њ – gn; за љ и за лј – lj; u и v су се, без уста ље-
ног пра ви ла, чи та ли и као у и као в, на при мер: 
uu – ув; не ди фе рен ци ра на упо тре ба ла ти нич ког 
сло ва s и за с и за з, што је на мно го ме ста ме-
ња ло зна че ње не ке ре чи или сми сао ре че ни це; 
не до след ност у ин тер пре та ци ји дз; про из вољ на 
и не до след на ин тер пунк ци ја и др.). Све те не-
сре ђе но сти још су би ле уоч љи ви је у штам па-
ним де ли ма. Та кви не до ста ци су из не ве ра ва ли 
из вор ни текст, што се од ра жа ва ло на ути сак о 
ствар ним осо бе но сти ма сти ла, по себ но на ме-
три ку, че сто на сми сао, на све у куп ну умет нич-
ку вред ност књи жев ног из ра за. 

И по ред ве ли ког бро ја пи са ца, по себ но оних 
за ко је је пи са ње пред ста вља ло нео ба ве зну за-
ба ву и ко ји су се по вре ме но ба ви ли књи жев ним 
ра дом, ко ји ни су обра ћа ли ве ћу па жњу на је зик, 
на ор то гра фи ју, мно ги су би ли то га све сни и би ло 
је по ку ша ја да се ус по ста ве пра ви ла ко ја од го-
ва ра ју је зи ку и пи сму на ко ји ма је пи са на ду-
бро вач ка књи жев ност. Иако та на сто ја ња ни су 
да ла ре зул та те, ука за ла су на мно ге не до у ми це, 
не до след но сти и про бле ме са ко ји ма су се пи сци 
су сре та ли, а са мим тим и на ста ње ор то гра фи је 
и дру гих пра вил но сти у том је зи ку. Ду бро вач ки 
до ми ни ка нац, ина че до бар по зна ва лац ру ко пи са, 
Рај мунд Џа ма њић (1587–1647), по ку шао је да, са 
раз у ме ва њем основ них про бле ма, уне се ре да у 
ор то гра фи ју, иако је и сам знао ко ли ко је те шко 
то учи ни ти. Са ста вио је 1639. На ук за пи са ти 

У бо га том Ре ше та ро вом ра ду на је зи ку на 
ко ме је пи са на ду бро вач ка књи жев ност, на са-
мој књи жев но сти и кул тур ној исто ри ји, а то 
су би ле обла сти ко ји ма се чи та вог жи во та са 
под јед на ком спрем но шћу и за ин те ре со ва но шћу 
по све ћи вао, јед но од нај ва жни јих ме ста за у зи-
ма ње го во ба вље ње кри тич ким из да њи ма де ла 
ду бро вач ких пи са ца. Ду бров ча нин ро дом и по-
ре клом, са од лич ним по зна ва њем жи вог је зи ка 
и осе ћа њем за по себ но сти го во ра ко ји је не са мо 
слу шао, већ као фи ло лог имао зна ња и од го-
вор но сти да се ба ви ње го вим за ко нито сти ма у 
књи жев ним де ли ма, вр ло ра но се су о чио са не-
скла дом ко ји је био очи гле дан из ме ђу из вор них 
де ла, од ко јих су мно га би ла још у ру ко пи су, и 
об ли ка у ко ме су по ста ја ла до ступ на ши ро ком 
кру гу чи та ла ца у ра зним из да њи ма. 

Та ква суд би на је пра ти ла ду бро вач ку књи-
гу из не ко ли ко раз ло га. Пр ви је био у чи ње ни-
ци што Ду бров ник све до пред крај XVIII ве ка 
ни је имао сво ју штам па ри ју. По зна то је да је 
отва ра ње штам па ри је у Ду бров ни ку не пре ста-
но би ло оме та но још од по чет ка XVI ве ка јер 
су при мат у том по слу ве о ма бри жно чу ва ле 
мле тач ке штам па ри је. Об ја вљи ва ње ду бро вач-
ких књи га у ита ли јан ским и, ре ђе, у дру гим 
штам па ри ја ма, би ло је ску по, па је ма ли број 
књи га, у од но су на обим ну ори ги нал ну ли те-
ра ту ру ко ја је на ста ја ла то ком не ко ли ко ве ко-
ва на на род ном је зи ку, штам пан у њи ма. И од 
тих књи га ве ћи део је об ја вљен за хва љу ју ћи 
ме це на ма. Лак ше су об ја вљи ва на де ла на пи-
са на на ла тин ском и на ита ли јан ском је зи ку, 
од ху ма ни стич ких са ста ва од кра ја XV ве ка, 
пре ко на уч них, фи ло зоф ских, есте тич ких, те-
о ло шких и дру гих трак та та, ко ји су, исти на је, 
че сто би ли ве за ни за књи жев ност (Бен ка Ко-
тру ље ви ћа, Ни ко ле Ви то вог Гу че ти ћа, Ни ко-
ле На ље шко ви ћа, Ми ха Мо нал ди ја, Ма ри на 
Ге тал ди ћа и др.) до ана ла/исто ри ја (Лу до ви ка 
Цри је ви ћа, Ма вра Ор би на, Ја ко ва Лу ка ре ви ћа 
и др.). Не по сред ни про бле ми око штам па ња 
књи га на ла тин ском и на ита ли јан ском је зи ку 
ни су по сто ја ли, али ка да су из да ва на де ла на 
на род ном је зи ку, они су би ли ве ли ки. 

Сва по сто је ћа из да ња ду бро вач ких књи га на 
на род ном је зи ку XVI, XVII и XVIII ве ка ја сно су 

Злата Бојовић
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пи сци пи шу „ту ђи јем то јест ла тин ски јем сло ви-
ма“, и то „ка ко тко му на ум до хо ди“. Сто га се он 
по тру дио, бу ду ћи да је ве о ма др жао до свог књи-
жев ног ства ра ња, до књи жев ног из ра за и сти ла, 
да при ла го ди пи смо „с на чи ном нај о би чај ни јем 
на ше га ду бро вач ко га го во ре ња“ ка ко би се у је зи-
ку из бе гле не пре ци зно сти, дво знач но сти (услед 
упо тре бе исто га зна ка за два гла са) и „екви во ка 
од ри је чи“. У из да њу спе ва је спро вео сво ја ре ше-
ња, до след но је при ме нио знак („кло бу чац“) за 
ели зи ју, ја сно је озна чио раз ли ку у пи са њу сло ва 
i и j (за раз ли ко ва ње пре те ри та) и др. Ни он овим 
ујед на ча ва њи ма ни је об у хва тио све не пра вил-
но сти и ор то граф ске про бле ме. При знао је да је 
на сто јао на пре ци зно сти у оним слу ча је ви ма ко ји 
су уно си ли не ја сно ћу, а да се ни је оба зи рао на 
она ме ста ко ја су би ла ја сна („гди не би при ли ке 
од за мр ше ња и там но сти“). 

Ка да је кра јем XVIII ве ка осно ва на у Ду бров-
ни ку штам па ри ја, ње на на ме на је би ла да по ред 
са вре ме не ли те ра ту ре из да је нео бја вље на да ла 
ду бро вач ких пи са ца про шлих ве ко ва, као и да 
по на вља ста ра из да ња вред них књи га, ко је се 
ви ше ни су мо гле ни на ба ви ти. Ме ђу тим де ли ма 
био је, као што је по зна то, Осман Џи ва Гун ду-
ли ћа, пр ви пут штам пан 1826. го ди не. И та но ва 
из да ња умно го ме су пре но си ла ста ре не до стат-
ке, али су би ла ва жна јер је пре ко њих све ве ћи 
део ду бро вач ке књи жев но сти по ста јао до сту пан 
ши рем кру гу чи та ла ца. 

Обим ни ја и те мељ ни ја ис тра жи ва ња ру ко-
пи сне и ар хив ске гра ђе у дру гој по ло ви ни XIX 
ве ка отво ри ла су но ве про сто ре, до та да ма ло 
по зна те, а сва ка ко не ис ко ри шће не, за про у ча ва-
ња ду бро вач ке про шло сти у це ли ни. По тре ба за 
из да њи ма књи жев них де ла нај бо љих пи са ца, ко ја 
су нај ве ћим де лом би ла још у ру ко пи си ма, до ве ла 
је се дам де се тих го ди на XIX ве ка до по кре та ња 
еди ци је под на сло вом „Ста ри пи сци хр ват ски“. 
У окви ру те еди ци је из да ва на су фи ло ло шко-кри-
тич ка из да ња „ста рих пи са ца“ пре ма из ра ђа ним 
пра ви ли ма, осло ње на на из во ре, ру ко пи се, ста ра 
из да ња, на тек сто ло шке ана ли зе, ор то граф ска 
и је зич ка уса гла ша ва ња, на те мељ не пред го во-
ре и сл. И по ред уче шћа зна чај них фи ло ло га у 

до бро „la tin ski e ma slo vi ma ri e ci yesi ka slo vin sko ga 
koyiem se Dvbrov ca ni i sva Dal ma tia ka ko vla sti ti-
em svoyiem yesi kom slu scij“.1 На са мом по чет ку у 
обра ћа њу чи та о цу Џа ма њић је скре нуо па жњу 
на чи ње ни цу да „пи са о ци од на ше га је зи ка“ ко ји 
„ри је чи на ше пи шу ла тин ски јем сло ви ма“ пи шу 
про из вољ но („свак при је ка ко му на па ме ти до-
хо ди, нег ка ко му раз лог до во ди“) за то што не по-
сто ји „оп ће ни на ук ко ји јем би се мо гли на ши јен ци 
слу жи ти за пи са ти сло ви ма ла тин ски је ма ри је чи 
од на ше га је зи ка“. Раз лог је у то ме што је „наш“ 
је зик дру га чи ји, „он има осо би та сло ва ко ји јем се 
ње го ве ри је чи пи шу“. Ис ти цао је да „ми у ово му 
је зи ку дво је вр сте од сло ва има мо“, ко ја су ме ђу 
со бом „раз лич на“, јед на је ство рио Све ти Је ро лим, 
а дру га Све ти Ћи ри ло (Ci ril lo). „Ну за што ти јем 
сло ви ма ми се Ду бров ча ни и оста ли Дал ма тин-
ци у пи са ни ју од на ше га је зи ка не слу жи мо, него 
сло ви ма ла тин ски је ма“. Сто га, пре ма Џа ма њи ће-
вом ми шље њу, не ма ни ме ђу ста ри јим ни ме ђу 
са вре ме ним „пи са о ци ма од на ше га је зи ка“ ко ји су 
би ли „из вр сни“ у пи са њу јер се ни ко ни је ба вио 
пра ви ли ма ка ко би тре ба ло пи са ти, што се „очи то 
ви ди то ли ко у ру ко пи си јем ко ли ко у штам па ни јем 
ли бри ма“. Пр ви и глав ни узрок је, по ње му, био у 
не бри зи „од љу ди умјет ни јех и зна ни јех“, дру ги у 
чи ње ни ци да у на шем је зи ку по сто је ре чи за ко је 
„Ла ти ни не ма ју гла со ве“ (од но си ло се на гла со ве 
ć, đ, lj, nj, š, ž и на до ви ја ња у пи са њу ла ти ни цом 
ch, gh, gl, gn, sc, sc, dz). У На у ку Џа ма њић је пред-
ло жио ре ше ња за те про бле ме, али су они и да ље 
оста ја ли у је зи ку.2 Све је то по но во на гла ша вао 
ре зиг ни ра ним то ном: „ми у наш је зик ни ле га ти, 
ни пи са ти не уми мо, нег све у ла тин ски“. (Без 
об зи ра на раз у ме ва ње про бле ма и на сто ја ња да 
уве де ред у пи са ње, ни је схва тао да га и сам ни је 
пре ва зи шао, што се ви ди већ из на сло ва ње го вог 
На у ка – Dvbrov ca ni, slu scij и др.)

И по ред Џа ма њи ће вих по ку ша ја да се ус по-
ста ви „на ук“, и у пи са њу и у штам па њу оп ста ја-
ли су и да ље ста ри про бле ми. Ско ро чи тав век 
ка сни је, је дан од нај зна чај ни јих и нај у че ни јих 
ду бро вач ких пи са ца, Иг њат Ђур ђе вић, при кра ју 
сво је спи са тељ ске ка ри је ре пи сао је о те шко ћа ма 
те при ро де. У по све ти чи та о цу уз ре ли ги о зни 
спев Уз да си Ман да ље не по кор ни це, јед но од 
нај зна чај ни јих ње го вих де ла, чи је је штам па ње 
над гле дао 1728. у Ве не ци ји, по ка зао је да је све-
стан про бле ма ко ји оне мо гу ћа ва ју да се књи-
жев но де ло по ја ви у из вор ној, ко рект ној фор ми 
јер не ма „за ко на од уред но пи са ни ја али ти ор то
гра фи је“.3 Под се тио је на суд би ну Џа ма њи ће вог 
„на у ка“ – уред бе од склад но пи сја – ко ји пи сци 
ни су би ли у ста њу или ни су има ли до вољ но ди-
сци пли не да сле де. По но вио је ње го ву ми сао да 

1 Na uk је штам пан у Ве не ци ји 1639; фо то тип ско из да ње: 
Raj mund Džamanjić, Na uk za pi sa ti do bro, Bam berg 1991. 
Из да ње је при ре ди ла Ели за бет Ерд ман Пан џић (Eli sa bet 
Erd mann-Pandžić).

2 Ž. Muljačić, Or to graf ske i or to fon ske pri mjed be R. Dža
manjića u ve zi sa re a li za ci jom fo ne ma (ž) u svje tlu fonološke 
ana li ze, Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку XI (1968), 
193–195.

3 Us da si Man da lje ne po kor ni ze u spil li od Mar si glie spje
va ni po D. Ig na ziu Gjor gi..., In Ve ne zia MDCCXXVIII. – Спев 
је М. Ре ше тар кри тич ки из дао у књи зи Dje la In ́aci ja Gi or gi 
(Ign ́ata Đorđića), Sta ri pi sci hr vat ski XXIV, Za greb, JAZU, 1918.
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на уч ној пе ри о ди ци. Ја сно је би ло да се без пот-
пу ног уви да у ру ко пи се свих епо ха, ћи ри лич ке и 
ла ти нич ке, од сред њо ве ков них до вре ме на ка да је 
пре о вла да ла штам па на књи га, као ни без ста рих 
из да ња, не мо же по у зда но су ди ти ни о при ро ди 
и раз во ју је зи ка, ни о ор то гра фи ји, ни ти се мо гу 
из вла чи ти за кључ ци о за ко ни то сти ма и о вред но-
сти књи жев но сти. По што су струч но и зна лач ки 
при пре мље на из да ња је ди но мо гла да за до во ље 
на уч не по тре бе, Ре ше тар се, по сле мно гих дру-
гих фи ло ло шких и књи жев них по сло ва, по све тио 
оно ме што је сма трао да је од нај ве ће ко ри сти за 
на у ку – кри тич ким из да њи ма нај вред ни јих де ла 
ду бро вач ке књи жев но сти. 

Од на ро чи тог је зна ча ја би ло Ре ше та ро во тра-
га ње за ћи ри лич ким ру ко пи си ма и за хва љу ју ћи 
ње го вим из да њи ма и про у ча ва њи ма нај ста ри-
јих је зич ких спо ме ни ка ћи ри лич ке и ла ти нич ке 
про ве ни јен ци је мо гу ће је по у зда но и уте ме ље но 
го во ри ти о је зи ку, пи сму, сти лу, о пре вод ним по-
ступ ци ма, о чи ње ни ци да су упра во ти тек сто ви, 
(по је ди нач ни или збор ни ци сред њо ве ков них тек-
сто ва), ко ји су у од го ва ра ју ћем пе ри о ду на ста ја ли 
у исто вре ме ка да и ху ма ни стич ка књи жев ност 
(пи са на ис кљу чи во на ла тин ском), за слу жни што 
се у њи ма са чу вао кон ти ну и тет на род ног је зи-
ка, на ко ји ће се, по том, на до ве за ти књи жев ност 
ре не сан се (на на род ном је зи ку). Тим из да њи ма 
при па да ју Ли бро од мно зи јех раз ло га, ду бро вач
ки ћи рил ски збор ник од г. 1520 (1926), Бер нар
ди нов лек ци о нар и ње го ви ду бро вач ки пре пи си 
(1933), Ду бро вач ки збор ник од год. 1520 (1933), 
Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка из XVI. ве
ка (1938), Срп ски мо ли тве ник од год. 1512. и 
Дви је слу жбе од год. 1552 (1938, за јед но са Ћ. 
Ђа не ли јем), као и низ при ло га ко ји су пра ти ли и 
ана ли зи ра ли та из да ња (Је зик срп ско га Мо ли
тве ни ка од г. 1512, 1938. и др.). Од истог зна ча ја 
је би ло и Ре ше та ро во за у ста вља ње над сва ким 
из вор ним књи жев ним ру ко пи сом, над ауто гра-
фи ма, пре пи си ма, над но вим ре дак ци ја ма, ме ђу 
ко ји ма је, нај че шће, пре по зна вао њи хо во по ре кло, 
из во ре, вре ме на стан ка, по не кад са мо на осно ву 
је зи ка и гра фи је, а по том, ка да су би ли аде спот ни, 
тра гао за иден ти те том ауто ра и др. Ве ли ки број 
тих де ла је об ја вио у окви ру књи жев но и сто риј-
ских при ло га или као за себ не це ли не (по бо жну 
дра му Ка ко бра тја про да ше Јо зе фа,4 че ти ри 
ду бро вач ке дра ме из XVII ве ка5 и др.). 

том по слу, у пр вим књи га ма још увек ни је би ло 
ко нач них, до брих ре ше ња за по сто је ће не ус кла-
ђе но сти, не пре ци зно сти, не до след но сти та ко да 
не ка од тих из да ња ни су би ла кри тич ка у пра вом 
зна че њу то га пој ма. 

Нај ве ћи број књи га у еди ци ји са др жао је де-
ла ду бро вач ких пи са ца. Већ у дру гој књи зи об-
ја вљен је до та да не штам пан обим ни збор ник 
ду бро вач ке пе трар ки стич ке ли ри ке, са по чет ка 
XVI ве ка, ко ји у ли те ра ту ри но си име по сво ме 
пре пи си ва чу, ду бро вач ком ана ли сти Ни ко ли Ра-
њи ни – Ра њи нин збор ник (у нај ве ћем де лу са 
пе сма ма Џо ра Др жи ћа и Ши шка Мен че ти ћа), 
а у сле де ћим де ла Ма вра Ве тра но ви ћа, Ни ко ле 
На ље шко ви ћа итд. У окви ру це ле еди ци је по зна-
ча ју се из два ја ју књи ге ко је са др же де ла Ма ри на 
Др жи ћа (сед ма) и Џи ва Гун ду ли ћа (де ве та). Иако 
су се ме ђу пр вим књи га ма по ја ви ла де ла нај-
вред ни јих ауто ра (Џ. Др жи ћа, Ш. Мен че ти ћа, М. 
Др жи ћа, Џ. Гун ду ли ћа), што је би ло од ве ли ког 
зна ча ја јер су на тај на чин уве де ни у ли те ра ту ру 
обим ни опу си ства ра ла ца ко ји чи не око сни цу ре-
не сан сне, јед ним де лом и ба рок не књи жев но сти, 
вре ме ном се по ка за ло да те књи ге ни су ис пу ни-
ле усло ве кри тич ког из да ња. У вре ме из да ва ња 
тих пр вих књи га озбиљ но про у ча ва ње ду бро-
вач ке књи жев но сти још увек ни је би ло до вољ но 
раз ви је но и ни је да ва ло пра ве ре зул та те. Све 
озбиљ ни је тра га ње за из вор ном гра ђом и ње но 
об ја вљи ва ње, као и от кри ва ње но вих ру ко пи са 
и пре пи са, ко ји су има ли пр во ра зред ну фи ло ло-
шку вред ност, све ши ре упо зна ва ње са са др жа јем 
ду бро вач ке књи жев но сти, утвр ђи ва ње ве ли ког 
бро ја по гре шно при пи са них аутор ста ва, што је 
ме ња ло сли ку о нај ва жни јим ду бро вач ким пи-
сци ма, но ва ком па ра ти ви стич ка ис тра жи ва ња, а 
на ро чи то раз вој исто ри је књи жев но сти то ком пр-
вих де це ни ја XX ве ка, при род но су ука зи ва ли на 
по тре бу за но вим из да њи ма. За слу гом Ми ла на 
Ре ше та ра, де лом и Ђу ре Кер бле ра, у ра спо ну од 
две де це ни је об ја вље на су но ва кри тич ка из да ња 
Ра њи ни ног збор ни ка (Ре ше тар), де ла Ма ри на 
Др жи ћа (Ре ше тар) и Џи ва Гун ду ли ћа (Кер блер, 
уз Ре ше та ро ву са рад њу). 

Ми лан Ре ше тар је у окви ру сво јих ба вље ња 
је зи ком, књи жев но шћу и кул тур ном исто ри јом 
Ду бров ни ка, од са мог по чет ка ве ли ким де лом 
био усред сре ђен на про у ча ва ње ру ко пи са и на 
из да ва ње књи жев них де ла, и оних ко ја још ни-
су би ла штам па на, и оних ко ја до то га вре ме на 
ни су би ла до бро пред ста вље на у по у зда ним из-
да њи ма, би ло да је реч о књи га ма об ја вљи ва ним 
у вре ме ну од XVI до XVIII ве ка у ита ли јан ским 
штам па ри ја ма, би ло о но ви јим из да њи ма, ко јих 
је би ло све ви ше, не са мо у еди ци ја ма већ и у 

4 Pri ka za n ́e ka ko bra tja profaše Jo ze fa, Građa JAZU 7 
(1912), 238–304.

5 Че ти ри ду бро вач ке дра ме у про зи из кра ја XVII. 
ви је ка, Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп ско га 
на ро да СКА, Спо ме ни ци на срп ском је зи ку, Срем ски Кар-
лов ци 1926, 15.
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пред ста вља ве ли ки по ду хват. У тај обим ни при-
ре ђи вач ки по сао упу стио се Ми лан Ре ше тар и 
на кри тич ком из да њу Ђур ђе ви ће вих де ла на 
на род ном је зи ку ра дио је чи та ву де це ни ју. (Из 
ко ре спон ден ци је се ви ди да је већ 1916. уве ли ко 
ра дио на при ку пља њу гра ђе.) По де лио их је у 
два то ма: пр ви је са др жао по е зи ју (Пје сни раз
ли ке) и спев Уз да си Ман да ли је не по кор ни це, 
а од пра те ћих тек сто ва Увод, у ко ме је де таљ но 
опи сао 60 ру ко пи са по е зи је ко је је ко ри стио, де-
се так из да ња по је ди них пе са ма и ра зних ре дак-
ци ја; ру ко пи се, ре дак ци је, из да ња и пре пе ве на 
ла тин ски и на ита ли јан ски је зик Уз да ха Ман
да ли је не по кор ни це. Пр ви део (књи га XXIV) 
из и шао је 1918. го ди не.7 За пр ву књи гу Ре ше тар 
ни је сти гао да са ста ви би о гра фи ју, ка ко је би ло 
уоби ча је но, јер је гра ђа ко ју је ис тра жи вао би ла 
пре о бим на. Пи са ње би о гра фи је од ло жи ла су и 
но ва са зна ња ко ја су га упу ћи ва ла на ко ре спон-
ден ци ју из ме ђу Ђур ђе ви ћа и Ђ. Ма ти ја ше ви ћа, 
на ко ју му је па жњу скре нуо Пе тар Ко лен дић, 
ко ју је тек тре ба ло ис тра жи ти („јер ми у са да-
шњим при ли ка ма ни је би ло мо гу ће да у Ду бров-
ни ку по ку пим по тре би те по дат ке а осо би то да 
про у чим Ђ[ор ђи ће ву] ко ре спон ден ци ју ко ја се 
та мо ба рем од че сти са чу ва ла“ – об ја шња вао је 
у крат ком уво ду). 

У пи сми ма ко ја су Ко лен дић и Ре ше тар из-
ме њи ва ли три де сет и пет го ди на, Ко лен дић је 
слао оба ве ште ња Ре ше та ру о И. Ђур ђе ви ћу и о 
пре пи сци из ме ђу Ђ. Ма ти ја ше ви ћа и Ђу ре ви ћа, 
ко ја ба ца све тла на мно ге стра не књи жев ног и 
кул тур ног жи во та Ду бров ни ка, и у ко јој се на-
ла зе ва жни по да ци из Ђур ђе ви ће ве би о гра фи је. 
На осно ву ње, пи сао је Ко лен дић, мо гу ће је „за 
јед но три де сет го ди на ли је по пра ти ти Ђо ри ћев 
жи вот (8. 4. 1916)“.8

За по че ти рад на Ђур ђе ви ће вој би о гра фи ји 
Ре ше тар је на ста вио на по ре до са при пре ма њем 
дру ге књи ге Ђур ђе ви ће вих де ла, до пу ња ва ју ћи 
је на мно го ме ста ве сти ма ко је је са др жа ла ко-
ре спон ден ци ја Ма ти ја ше вић–Ђур ђе вић, 9 али и 
из дру гих из во ра. У дру гој књи зи, ко ја је има ла 

До бро упу ћен у но ва от кри ћа ру ко пи са, у 
но ве сту ди је и рас пра ве о ду бро вач кој књи жев-
но сти, оба ве штен о све му што се на по љу ра гу зе о-
ло ги је ра ди (о че му све до чи ње го ва ко ре спон ден-
ци ја са са вре ме ни ци ма, нај бо љим по зна ва о ци ма 
исте ма те ри је, пре пу на пи та ња и од го во ра о је зи-
ку, књи жев но сти, ру ко пи си ма, из да њи ма и др.), 
ду бо ко је био убе ђен да је нео п ход но из вр ши ти 
сво је вр сну ре ви зи ју за ста ре лих и не пот пу них 
књи га и за ме ни ти их но вим кри тич ким из да њи-
ма. У же љи не да ис пра вља сво је прет ход ни ке већ 
да сви об ја вље ни тек сто ви, без об зи ра на то ко их 
је при ре дио, бу ду што је мо гу ће тач ни је пре не ти 
и ту ма че ни у но вим из да њи ма, још пре не го што 
је пред у зео обим не рад ње око кри тич ких из да ња, 
Ре ше тар је ука зи вао на не до стат ке и про пу сте 
и у они ма ко ја су се по ја вљи ва ла у окви ру „ста-
ри јех пи са ца ду бро вач ки јех“.6 А за тим је пре шао 
на кри тич ка из да ња, ко ја увек под ра зу ме ва ју 
ве ли ки и оби ман рад на тек сто ви ма, ра зним ре-
дак ци ја ма и ру ко пи си ма. Том ра ду Ре ше тар је у 
пот пу но сти по све тио по след њих два де се так го-
ди на сво га жи во та. Кра ће вре ме их је при пре мао 
док је бо ра вио у За гре бу (до 1928), то се од но си ло 
на при пре му из да ња де ла Иг ња та Ђур ђе ви ћа, 
а нај ве ћим де лом у го ди на ма ко је је про вео у 
Фи рен ци, у ко јој је умро 1942. Из ме ђу 1918. и 
1938. го ди не об ја вио је че ти ри кри тич ка из да ња 
де ла нај ва жни јих ду бро вач ких пи са ца, ко ја пред-
ста вља ју нај вред ни ји са др жај ду бро вач ке књи-
жев но сти: Иг ња та Ђур ђе ви ћа (1918, 1922–1926), 
Ма ри на Др жи ћа (1930), Ши шка Мен че ти ћа и 
Џо ра Др жи ћа и оста ле пе сме Ра њи ног збор ни ка 
(1937), де ли мич но и Џи ва Гун ду ли ћа (у окви ру 
из да ња Ђ. Кер бле ра).

*
У вре ме ка да је Ре ше тар при сту пио ра ду на 

кри тич ким из да њи ма, по ка за ло се да то ком ско-
ро пе де сет го ди на тра ја ња еди ци је Ста рих пи са ца 
хр ват ских, у ко јој су већ об ја вље ни мно ги ду бро-
вач ки ауто ри, још ни је би ло до вољ но спрем ног 
при ре ђи ва ча за оби ман опус на на род ном је зи ку 
Иг ња та Ђур ђе ви ћа. „По след њи ве ли ки пе сник 
ста ро га Ду бро ви ка“, аутор ве ли ког бро ја пе са ма 
на на род ном је зи ку, збир ке пе са ма на ла тин ском 
и пе са ма на ита ли јан ском, по бо жних и ко мич них 
спе во ва, по ко ји ма је био и нај по зна ти ји, Уз да ха 
Ман да ли је не по кор ни це и Су за Ма рун ко вих, 
пре пе ва це лог Псал ти ра и дру ге по е зи је (Му за 
Си чи ли јан ка), Жи во та при све то га Бе не дик та 
(у про зи), рас пра ва на ла тин ским је зи ку (о апо-
сто лу Па влу и др.), обим них спи са на ла тин ском 
је зи ку (би о гра фи ја ду бро вач ких пи са ца и Исто
ри је Или ри је) Иг њат Ђур ђе вић је не сум њи во 
спа дао ме ђу ауто ре чи је де ло за при ре ђи ва ча 

6 Is prav ci i do da ci tek stu sta ri jeh pi sa ca dubrovačkijeh, 
Rad JAZU XLI (1894), 1–31. При мед бе су се од но си ле на из-
да ње по е зи је Ни ко ле На ље шко ви ћа.

7 Dje la In ́aci ja Gi or gi (Ign ́a ta Đorđića), Pje sni raz li ke i 
Uz da si Man da li je ne po kor ni ce, Sta ri pi sci hr vat ski XXIV, Za-
greb, JAZU, 1918.

8 Пи сма Пе тра Ко лен ди ћа Ми ла ну Реше та ру (1906–
1941) на ла зе се у Ин сти ту ту за књи жев ност ЈАЗУ.

9 Због ве ли ког бро ја књи жев но и сто риј ских по да та ка, 
као и по да та ка о Ду бров ни ку и ње го вој кул тур ној исто ри ји 
Ре ше тар је ову пре пи ску и об ја вио: Pi sma Ign ́a ta Đurđevića 
(Đorđića) i Dum Đura Matijaševića (Mat tei), Građa JAZU XI 
(1932), 125–144.
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фраг мен том, то јест по чет ком тра ге ди је, ко ји је об-
ја вио под на сло вом Ју ди та, ка ко се ја сно ви ди из 
јед ног Ко лен ди ће вог пи сма (Сињ, 2. мар та 1922):

„Ни шта ми сте ри о зно у слу ча ју с „Ју ди том“.
Ја сам Вам већ по о дав но, ми слим пре Ва шег 

из да ња „Ју ди те“, пи сао, ка ко бих се за клео, да 
сам не где око 1905. у Фра ње вач кој би бли о те ци 
у Ду бров ни ку чи тао це лу „Ју ди ту“ и то по пре-
пи су Ра фа Ра де ље. 

Кад сам до био Ва ше из да ње, ви део сам да га 
Ви ни сте има ли у ру ка ма, па сам ми слио да је то 
ркп. бр. 83 (199), што га Ви спо ми ње те као не у-
по тре бље на на стр. XLIV. Тај ру ко пис сам он да 
имао у ру ка ма, али то је пре пис фра Кле мен та 
Рај че ви ћа. У ње му је, зби ља, пр ва ре дак ци ја Ђор-
ђи ће ве „Ју ди те“ под нат пи сом „Бе ту ли ја“.“ 

Прет по ста вља ју ћи, на осно ву по сред них по-
да та ка, да не ја сно ћа пра ти и по е зи ју ко ја је са-
чи ња ва ла Ђур ђе ви ћев пе снич ки збор ник Му за 
Си чи ли јан ка, из ко га је имао при ли ку да об ја ви 
са мо две пе сме, и по сле из да ња на ста вио је да 
тра га за њим.12 У да љем ис тра жи ва њу гра ђе на-
и шао је на низ но вих по да та ка из Ђур ђе ви ће ве 
би о гра фи је, ко ји му ни су би ли по зна ти ка да је 
при пре мао кри тич ко из да ње, па је и њих об ја-
вио као до при нос што пот пу ни јем са гле да ва њу 
лич но сти овог зна ме ни тог пи сца.13

Оце не Ре ше та ро вог из дања „Ђур ђе ви ће вих 
дје ла, што су срп ско-хр ват ски на пи са на“ би ле су 
ве ома по хвал не, што је би ло од зна ча ја јер су њи-
хо ви ауто ри би ли нај бо љи по зна ва о ци ду бро вач-
ке књи жев но сти. Обе књи ге је хва лио Ко лен дић 
на ви ше ме ста у пи сми ма. Вин ко Ра да то вић, ко ји 
се и сам ба вио ру ко пи си ма Ђур ђе ви ће вих пе са ма 
и об ја вљи вао их,14 у оп шир ном и де таљ ном при-
ка зу ис та као је све до бре стра не Ре ше та ро вог 
из да ња, али је и до дао низ но вих по је ди но сти о 
ру ко пи си ма, о ре дак ци ја ма, о ре до сле ду на стан ка 
по је ди них спи са до ко јих је у сво јим ис тра жи ва-
њи ма до шао.15 У ко нач ном су ду ис ти цао је да је 

два то ма, кон ти ну и ра не па ги на ци је (XXV, 1–2)10 
об ја вио је Сал ти јер сло вин ски (Ђур ђе ви ћев 
пре пис Псал ти ра), чи је је штам па ње у Ве не ци ји 
1729. над гле дао сам аутор, и про зу – Жи вот 
Све тог Бе не дик та (Život pri sve to ga Be ne dik ta) 
и не ко ли ко ма њих са ста ва. За све ове тек сто ве 
ко ри стио је прет ход на из да ња и до ступ не ру-
ко пи се, пре пи се и ре дак ци је. Осим то га што је 
у по све ти Сал ти је ра сло вин ског са др жан ва-
жан Ђур ђе ви ћев књи жев но и сто риј ски при лог са 
би о гра фи ја ма и ши ро ким пред ста вља њем ра да 
ма те ма ти ча ра Ма ри на Ге тал ди ћа, фи ло зо фа Ан-
то на Ме де, те о ло га Ђур ђа Ду бров ча ни на, јед ног 
од нај зна чај ни јих пе сни ка До мин ка Зла та ри ћа, 
ле ка ра Ђур ђа Ба љи ви ја, па је то био вре дан до-
да так и но вом из да њу, оно је обо га ће но ни зом 
из вор них до ку ме на та о Ђур ђе ви ћу (би о гра фи је 
И. Ђур ђе ви ћа ко је су са ста ви ли ста ри ји би о гра-
фи, Цри је вић, Рас тић, Зла та рић; ано ним на ге-
не а ло ги ја по ро ди це Ђур ђе вић, ге не а ло ги ја ко ју 
је из ра дио Ма ти ја ше вић, пи шче ва кр ште ни ца, 
не ко ли ко ње го вих ва жних пи са ма). Плод ду гог 
ис тра жи ва ња жи во та и ра да Ђур ђе ви ће вог би-
ла је обим на би о гра фи ја, под на сло вом Жи вот 
и рад Иња ци ја Ђор ђи (Ђур ђе ви ћа), штам па на 
1926. го ди не у дру гом де лу де ве те књи ге (XXV, 
2) ко јом је за о кру глио ве ли ки на уч ни по ду хват 
кри тич ког из да ња Ђур ђе ви ће вих де ла. Сва ки 
пе ри од ње го вог жи во та у би о гра фи ји био је те-
мељ но ис тра жен и за сва ку не до у ми цу Ре ше тар 
је тра жио раз ре ше ње.11 Жи во то пис је об у хва-
тио по ре кло по ро ди це Ђур ђе вић, основ не би о-
граф ске по дат ке, све бит не пре о кре те у ње го вом 
жи во ту (од ла зак у Рим, сту па ње у ису со вач ки 
ред, по вра так, пре ла зак у ред бе не дик ти на ца, 
про гон ство у Ита ли ју, по вра так у Ду бров ник, 
бо ра вак у Па до ви, ста ра ње о штам па њу де ла у 
Ве не ци ји и др.). Књи жев ни рад је Ре ше тар пра-
тио од по е зи је, по пе ри о ди ма по ко ји ма се при-
род но раз вр ста ва ла, на на род ном, ла тин ском и 
ита ли јан ском и пре пе ва, пре ко об ја вље них де ла, 
Уз да ха Ман да ли је не по кор ни це и Сал ти је ра 
сло вин ског, до Жи во та Све тог Бе не дик та, обим-
ног исто ри о граф ског спи са Хи сто ри ја илир ска 
или Ста ри не илир ске, на ла тин ском је зи ку, ра да 
на исто ри ји књи жев но сти и те о ло шких ра до ва. 

И по ред то га што је спре ма ју ћи за штам пу пр-
ву у дру гу књи гу Ре ше тар ис тра жио све што му 
је би ло до ступ но, крај ње са ве стан и акри би чан, 
он је и да ље тра гао за но вим по да ци ма, на ро чи то 
ка да су у пи та њу де ла ко ја ни су у пот пу но сти 
би ла осве тље на. Иако је већ об ја вио по е зи ју у 
1918. го ди ни, из пре пи ске са Ко лен ди ћем ви ди 
се да се и да ље рас пи ти вао за не ке пе сме око 
ко јих су оста ле не ја сно ће. Та ко је би ло са ма лим 

10 Dje la In ́aci ja Gi or gi (Ign ́a ta Đorđića), Sal ti jer slo vin ski i 
pro za, Sta ri pi sci hr vat ski XXV, 1–2, Za greb, JAZU, 1922, 1926.

11 На јед но од ње го вих пи та ња та кве при ро де – ка ко је 
гла сио об лик пи шче вог пре зи ме на, бу ду ћи да је би ло ра зних 
ва ри ја на та, Ко лен дић му је у пи сму од 8. апри ла 1916. од го-
ва рао „ka ko su Đorđića zva li nje go vi sa vre me ni ci kad ga ni su 
zva li Gi or gi (čini se Ber nar di – Gi or gi ili ta ko nšto), me ni se sve 
me te pod je zi kom, kao da su ga zva li „Gjurgjić“.

12 Dva pri lo ga o Ig nja ci ju Gjurgjeviću (Gjorgjiću), 1. Mu za 
Sičilijanka, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-
клор 10, 1 (1930), 37–52, 64.

13 Исто, Is pra ve i do pu ne o životu i ra du Gjurgjevića, 60–64.
14 Ne po zna te pje sme Ig nja ta Đorđića, При ло зи за књи-

жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор VI, 1 (1926), 54–86.
15 Dje la Ig nja ci ja Džordži (Ig nja ta Đorđića), Za greb, 1918 

(Sta ri pi sci XXIV), 1922 (Sta ri pi sci XXV, 1) i 1926 (Sta ri pi sci 
1926), При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор X, 
1 (1930), 120–130; X, 2, 278–288.
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го вор, ни ти је до бро чи тао ру копи се, ни је био 
фи ло ло шки до вољ но спре ман за тај по сао, па 
је у из да њу из 1875. би ло не бро је но ме ста ко ја 
су би ла не ра зу мљи ва или не тач но раш чи та на. 
Ка ко се не што слич но, али у знат но ма њој ме-
ри, до га ђа ло и са пр вим из да њем Гун ду ли ће вих 
де ла, штам па них у де ве тој књи зи „ста рих пи са-
ца“, па је дру го из да ње, из 1919, у из ве сној ме ри 
по пра ви ло про пу сте пр вог, при род но је би ло, и 
по треб но да се на чи ни и но во кри тич ко из да ње 
Др жи ће вих де ла.

Са ве ли ким ис ку ством ко је је имао са кри-
тич ким из да њем Ђур ђе ви ће вих де ла, Ре ше тар 
је спрем но при сту пио кри тич ком из да њу Др-
жи ће вих и из ра ди ис црп не би о гра фи је. Ме ђу 
ве ли ким бро јем ста рих књи га и ру ко пи са, ко је 
је то ком го ди на са би бли о фил ском по све ће но-
шћу са ку пљао, у ње го вој при ват ној би бли о те-
ци на ла зи ла су се ра зна из да ња и ру ко пис са 
Др жи ће вим де ли ма. То је сва ка ко би ла ва жна 
осно ва за но во по у зда ни је из да ње. Као што је 
по зна то, је ди ни са чу ва ни ру ко пис са Др жи ће-
вим де ли ма (не свим) био је упра во тај ко ји се 
на шао Ре ше та ро вом вла сни штву (са да се на ла зи 
у „Ре ше та ро вој би бли о те ци“ у Пра гу).18 Иако од 
ве ли ке ва жно сти, по сто ја ње овог ру ко пи са ни-
је би ло до вољ но за утвр ђи ва ње ствар ног оби ма 
Др жи ће вог опу са. Ре ше тар је мо рао те мељ но да 
се по све ти и свим оним де ли ма ко ја ни су би ла 
Др жи ће ва, а из да ва на су под ње го вим име ном, 
као и пи та њем тра ге ди је под на зи вом Хе ку ба 
ко ја је из о ста ла из из да ња Др жи ће вих де ла. Реч 
је би ла о два по бо жна при ка за ња По род Је зу сов 
и По све ти ли ште Абра мо во, ко ја су при пи са на 
Др жи ћу, а то су би ле дра ме Ма вра Ве тра но ви ћа, 
и о Хе ку би ко ја је два пу та штам па на под Ве тра-
но ви ће вим име ном. Исти на је да су у исто ри ји 
књи жев но сти та да већ би ле ис пра вље не не ке од 
тих ве ли ких ома шки, али су за до но ше ње ко нач-
них су до ва Ре ше та ру би ла по треб на и мно га до-
дат на ис тра жи ва ња. На ро чи то су му од ко ри сти 
би ла раз ја шње ња ко ја је до би јао од Ко лен ди ћа у 
то ку ра да на кри тич ком из да њу. Ко лен дић га је 
под се ћао, на при мер, 30. апри ла 1927, да је још 
у сво јој ди сер та ци ји, као и у јед ном ста ром ра ду 
об ја вље ном у Бо ки још 1908 твр дио „да [A bram 

то пр во кри тич ко из да ње Ђур ђе ви ће вих де ла и да 
је „у сва ком по гле ду узор но“. У при ка зу То ме Ма-
ре ти ћа по хва љен је Ре ше та ров по ду хват чим се 
по ја ви ла пр ва књи га. У свом освр ту по зи тив но је 
пи сао и о Ре ше та ро вом из да њу и о Кер бле ро вом 
из да њу Гун ду ли ће вих де ла (то је би ло дру го из-
да ње де ве те књи ге Ста рих пи са ца хр ват ских, са 
Гун ду ли ће вим де ли ма, из 1919), ис ти цао је да су 
оба ауто ра уна пре ди ли из да ња ти ме што се ви ше 
ни су др жа ли пра ви ла ста рих из да ва ча, Па ви ћа, 
Буд ма ни ја, Ва љав ца, али је кри тич ки ука зао и на 
не ке ор то граф ске не до след но сти код Ре ше та ра.16 
И по мен ово га из да ња у окви ру при ка за Ре ше-
та ро вог кри тич ког из да ња де ла Ма ри на Др жи-
ћа Дра го љу ба Па вло ви ћа по твр ђи ва ло је ње го ву 
вред ност: „Ње го во из да ње це ло куп них де ла И. 
Ђор ђи ћа (Ђур ђе ви ћа) [...] као и ово М. Др жи ћа, 
ра ђе но је са рет ким по зна ва њем ства ри и мо же 
слу жи ти као обра зац по сло ви ма ове вр сте“.17 

За ста ре лост пр вих из да ња пе трар ки стич ког 
кан цо ни је ра – Ра њи ни ног збор ни ка, са бра них 
де ла Ма ри на Др жи ћа и Џи ва Гун ду ли ћа, пре-
ва зи ђе ност ме то до ло ги је кри тич ких из да ња, ве-
ли ки број но вих от кри ћа ру ко пи са, ре дак ци ја, 
пре пи са и ста рих из да ња, раз от кри ва ња за блу да 
о аутор ству по је ди них де ла, као и све ве ћи број 
фи ло ло шких рас пра ва о је зи ку ста рих пи са ца, 
до ве ли су до по тре бе да се не ка од нај вред ни јих 
де ла по но во при ре де и штам па ју у кри тич ким 
из да њи ма. Од мах по сле из да ва ња Ђур ђе ви ће вих 
де ла Ми лан Ре ше тар је на ста вио са при пре ма-
њем и при ре ђи ва њем но вих (по но вље них) из да ња 
(де ла Ма ри на Др жи ћа, Ра њи ни ног збор ни ка и 
Џи ва Гун ду ли ћа)

*
Де ло Ма ри на Др жи ћа, као и ње гов жи во то пис 

би ли су то ком не ко ли ко де це ни ја стал на те ма 
Ре ше та ро вих ис тра жи ва ња и сту ди ја. Основ ни 
раз лог је сва ка ко био у то ме што је би ла реч о нај-
вред ни јим оства ре њи ма ду бро вач ке ре не сан се и 
што су све Др жи ће ве ко ме ди је пи са не у про зи, па 
су сто га са ме по се би би ле и је зич ки спо ме ни ци. 
Пр во из да ње Др жи ће вих де ла, ко је се по ја ви ло 
у сед мој књи зи еди ци је „Ста ри пи сци хр ват ски“, 
1875, при ре дио је Фра њо Пе тра чић. У ово из да-
ње су ушла сва она де ла за ко ја се та да сма тра ло 
да су Др жи ће ва. На осно ву но вих ис тра жи ва ња 
и от кри ћа убр зо се по ка за ло да су се у том из-
да њу на шла ту ђа де ла јер се Пе тра чић осла њао 
на не по у зда не из во ре, а да су из о ста ла не ка од 
Др жи ће вих де ла. Са сва ким но вим от кри ћем (то 
се од но си ло ко ли ко на књи жев на де ла, то ли ко 
на Др жи ће ву, до та да ма ло по зна ту би о гра фи ју) 
Пе тра чи ће во из да ње је гу би ло на зна ча ју. Осим 
то га, Пе тра чић ни је до бро по зна вао ду бро вач ки 

16 T. Maretić, Dvi je naj no vi je knji ge „Sta rih pi sa ca hr vat
skih“, Lje to pis JAZU XXXIV (1919), 104–109.

17 Dje la Ma ri na Držića, Sta ri pi sci hr vat ski, knji ga VII, 
dru go iz da nje. Za štampu pri re dio Mi lan Rešetar. U Za gre bu 
1930, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор XII, 
2–3 (1932), 216–219.

18 Slovanská kni hov na, Pra ha, Rešetarova kni hov na Ra
gu sian, Ru ko pisy, 337 (46), Strac ci di pro se e di ver si, tol ti dal la 
Co me die di Ma ri no Dar scich. Pje rin, Skup, Gju ho Ker pe ta, Man-
de, Ar ku lin, Dun do Ma ro je.
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ход ног и сто га што је Ре ше тар па жњу по све тио 
је зи ку и ор то гра фи ји, ис прав ном чи та њу из вор ног 
ру ко пи са (ве ли ки број по гре ша ка у прет ход ном 
из да њу, што је до во ди ло до не ра зу ме ва ња или по-
гре шног схва та ња Др жи ће вог тек ста). Ре ше тар је 
до след но ис прав љао ин тер пунк ци ју, са ста вље но 
пи са ње ре чи, ор то граф ски ујед на ча вао пи са ње 
по је ди них гла со ва (у че му, ипак, ни је увек мо гао 
да на ђе пра во ре ше ње, што му је у по ле ми ка ма за-
ме ра но). По ред ра зних опа ски о Др жи ћу у окви ру 
дру гих, по себ но фи ло ло шких рас пра ва, Ре ше тар 
је, по сле кри тич ког из да ња, пи сао у обим ној сту-
ди ји о је зи ку Ма ри на Др жи ћа.21 Ово из да ње је, и 
по ред при мед би, на уч на јав ност од лич но оце ни-
ла јер је це ни ла це ли ну по ду хва та. Ре че но је да 
„обе ле жа ва зна ча јан да тум у раз вит ку ју жно сло-
вен ске фи ло ло шке на у ке“ и да све до чи о „ве ли-
ком успе ху [...] у овој на уч ној гра ни“.22 Дра го љуб 
Па вло вић је у сво ме при ка зу ис та као све до бре 
стра не из да ња, ко је „мо же слу жи ти као обра зац 
по сло ви ма ове вр сте“ за др жа ва ју ћи се на књи жев-
но и сто риј ским вред но сти ма, и по себ но на гла сио 
ве ли ки до при нос Др жи ће вој би о гра фи ји, ко ју је 
обо га ти ло пр во об ја вљи ва ње но во от кри ве них Др-
жи ће вих за ве ре нич ких пи са ма.23 Пи сма је у Фи-
рен ци про на шао је дан од Др жи ће вих би о гра фа, 
Жан Дер, и усту пио је Ре ше та ру да их об ја ви. Уз 
уз др жа не при мед бе и Пе тар Ко лен дић је по хвал-
ним то ном пи сао Ре ше та ру:

„Za te kao sam Vaš po klon: raskošno iz da nje 
Držićevih de la u savršenoj re dak ci ji, ka ko vu ste sa mo 
Vi mo gli da ti [...] Ov de-on de ne slažem se s Va ma, 
kao što mi slim da ne ma te na ne kim me sti ma pra va 
ni u „Pri lo zi ma X“, ali o tom ću Vam na knad no pi sa ti 
s vre me nom...“ (Sko plje, 28. ma ja 1930)

Не по сред но по што су из и шла Др жи ће ва де ла, 
Жан Дер, ко ме је Ре ше тар ви ше пу та за хва лио 
што му је усту пио за об ја вљи ва ње Др жи ће ва за -
ве ре нич ка пи сма, про на шао je у ду бро вач ком 
ар хи ву још не ко ли ко но вих ве сти о Ма ри ну Др-
жи ћу и дао их Ре ше та ру. Ре ше тар их је об ја вио, 
уз об ја шње ње: „иако су то сит ни је ства ри, кад се 
ра ди о Др жи ћу, ми слим да се мо ра ју из ни је ти на 
сви јет“.24 То су би ли но ви по да ци о ње го вој слу жби 

= По све ти ли ште Абра мо во] ни је Др жи ћев“; 
исто је твр дио, а по ка за ло се да је тач но да ни 
„По ро ђе ње“ ни је Др жи ће ва дра ма. По што је раз-
ре ше на не до у ми ца око аутор ства два при ка за ња, 
на осно ву ме трич ких ана ли за Ми ло рад Ме ди ни 
и Ко лен дић су све из ве сни је ви де ли у Др жи ћу 
ауто ра пре пе ва Еври пи до ве Хе ку бе (пре ко по-
сред ног ита ли јан ског пре во да Л. Дол чи ја), што је 
по у зда но по твр дио Ко лен дић у ра ду Срп ско хр
ват ски пре вод Дол че о ве Хе ку бе,19 а свој на лаз 
ка сни је још и обо га тио но вим по да ци ма („Po me-
nu li su mi u Šibeniku da im nađem kup ca, je dan 
ru ko pis Držićeve „He ku be“ Le po se u nat pi su kaže 
Ec hu ba Trayedia Ma ri na Dar xic chia Du brov ca ni na 
[...] Ali što je naj za ni mlji vi je, u nat pi su se kaže, da 
je „He ku bu“ pred sta vlja la u Du brov ni ku „Družina 
od Bi za ra 29. ja nu a ra 1559“. 27. sep tem bar 1931). 

На осно ву свих до та да шњих ана ли за и от-
кри ћа ко ја је да ла књи жев на исто ри ја Ре ше тар је 
ус по ста вио оквир Др жи ће вог књи жев ног опу са, а 
уну тар то га, пре ма та да по зна тим чи ње ни ца ма, 
хро но ло ги ју из да ња, ре до след на стан ка по је ди-
них дра ма и вре ме њи хо вог из во ђе ња. То је био 
ве ли ки на пре дак у од но су на пр во из да ње. У но во 
кри тич ко из да ње ушла су сле де ћа де ла: Пје сни 
љу ве не, Ве не ре, Ста нац, Ти ре на, Гри жу ла, Ман
де, Скуп, Дун до Ма ро је, Ар ку лин, Џу хо Кр пе та, 
Пје рин и Хе ку ба.20 (Не ка од ових де ла, чи ји по-
че ци, а са мим тим и на сло ви, ни су са чу ва ни, по-
ми њу се у ли те ра ту ри и под дру гим на сло ви ма.)

На исти на чин, пре тре са ју ћи и про ве ра ва ју ћи 
све до та да шње из во ре, ар хив ске по дат ке, на пи се 
и прет по став ке о Др жи ће вом жи во ту, о ко ме је, 
у осно ви, би ло ма ло по у зда них чи ње ни ца (и до 
да нас су не по зна ти ве ли ки пе ри о ди у Др жи ће вом 
жи во ту), уз но ва лич на ис тра жи ва ња Ре ше тар је 
са ста вио пи шчев жи во то пис ко ји је ње го ву лич-
ност учи нио бли жом и ја сни јом. Ис тра жу ју ћи по-
ре кло и при ро ду нео бич не ре не сан сне лич но сти, 
на осно ву по зна тих по да та ка, аван ту ри стич ке 
по те зе, бо рав ке ван Ду бров ни ка, у Ве не ци ји, у 
Си је ни, уче шће у та мо шњем по зо ри шном жи во-
ту и др. Ре ше тар ни је са гле да вао пи шче ву би о-
гра фи ју одво је но од књи жев ног ства ра ња већ у 
све тлу ме ђу соб не за ви сно сти из ме ђу књи жев ног 
и по зо ри шног ра да и жи во та. Би о гра фи ја, ко ја је 
до но си ла до та да нај пот пу ни ју сли ку о Др жи-
ће вом жи во ту, до пу ње на је вред ним при ло зи ма 
– Др жи ће вом би о гра фи јом ко ју је са ста вио Са ро 
Цри је вић (Ma ri nus Dar si us), на ла тин ском је зи ку, 
из во ди ма из ге не а ло ги ја по ро ди це Др жић (Dar sa) 
из по сто је ћих ге не а ло ги ја ду бро вач ких гра ђа на, 
из вор ним до ку мен ти ма.

По ред ус по ста вља ња це ло куп ног Др жи ће вог 
опу са, но во из да ње је би ло мно го бо ље од прет-

19 Srp sko hr vat ski pre vod Dolčeove „He ku be“, Izvještaj ć. k. 
ko tor ske gim na zi je za šk. god. 1909–1910, Ko tor 1910, 3–16.

20 Dje la Ma ri na Držića, dru go iz da nje (sa dvi je ta ble), 
Sta ri pi sci hr vat ski VII, Za greb, JAZU, 1930.

21 Je zik Ma ri na Držića, Rad JAZU 248: 111 (1933), 99–238.
22 Ото кар Кол ман, Mi lan Rešetar, Dje la Ma ri na Držića. 

Dru go iz da nje (sa dvi je ta ble), SPH, VII, Za greb, 1930, Ју жно-
сло вен ски фи ло лог XI (1931), 241–273.

23 Д. Па вло вић, Dje la Ma ri na Držića..., При ло зи за књи-
жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор XII, 2–3 (1932), 216–219.

24 Pri log bi o gra fi ji Ma ri na Držića, При ло зи за књи жев-
ност, је зик, исто ри ју и фол клор X, 2 (1930), 219–221.
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Ре ше та ро во но во „са свим пре у де ше но“ кри-
тич ко из да ње Ра њи ни ног збор ни ка ко нач но је 
на нај ко рект ни ји на чин пред ста ви ло нај ста ри ју 
ду бро вач ку по е зи ју на на род ном је зи ку и су шти-
ну то га је зи ка на ко ме је пи са на.27 

*
Го ди ну да на по сле Ра њи ни ног збор ни ка по-

ја ви ло се Ре ше та ро во но во из да ње Гун ду ли ће-
вих де ла (тре ће из да ње де ве те књи ге „ста рих 
пи са ца“).

Гун ду ли ће вим де лом у це ли ни, по себ но 
Осма ном, Ре ше тар је био ду го за о ку пљен. У ње-
го вој лич ној би бли о те ци на ла зи ла су се нај ста-
ри ја из да ња Осма на, два ду бро вач ка, из 1826. 
и 1838, бу дим ско ћи ри лич ко из да ње Јев те По-
по ви ћа из 1827, ду бро вач ка из да ња дра ма Ари
јад не, Ди ја не, Ар ми де, Ду брав ке, Про зер пи не 
угра бље не и не ких пе са ма из пр ве по ло ви не XIX 
ве ка, не ко ли ко из да ња Пје сни по кор них Кра ља 
Да ви да и Су за си на раз мет но га. У сво јој збир-
ци ру ко пи са имао је три пре пи са Осма на, два из 
XVIII ве ка, од ко јих је је дан на чи нио ду бро вач ки 
пи сац Ан тун Гле ђе вић, тре ћи с по чет ка XIX, као 
и пре пис оста лих Гун ду ли ће вих де ла, из пе ра 
Ми ха Џо на Рас ти ћа, из 1755. го ди не. Пра тио је 
ли те ра ту ру о Гун ду ли ћу, при ка зао је Јен се но-
ву сту ди ју на не мач ком је зи ку Гун ду лић и ње
гов Осман,28 Шер це ров чла нак о Гун ду ли ће вом 
осмер цу,29 ана ли зи рао Гун ду ли ће ву ме три ку,30 
от кри вао би о граф ске по дат ке (о пе сни ко вој мај-
ци, о ње го вој са хра ни).31 Ка да се по ја ви ло дру го 
кри тич ко из да ње Гун ду ли ће вих де ла, ко је је при-
ре дио Ђу ро Кер блер, 1919, про пра ће но озбиљ ним 
кри ти ка ма,32 и Ре ше тар је пи сао о ње му ве о ма 
оп шир но, бу ду ћи да је пред мет по зна вао знат но 
ду бље од при ре ђи ва ча, у на ме ри да су ге ри ше шта 
би све ва ља ло до ра ди ти и ис пра ви ти, по себ но 

и о по ро ди ци ко ји су сва ка ко упот пу ња ва ли Др-
жи ће ву би о гра фи ју. 

За јед но са оце на ма Ре ше та ро вог кри тич ког 
из да ња и са ка сни јим до да ци ма, ус по ста вљен је, 
ко ли ко се нај бо ље мо гло, текст Др жи ће вих де ла 
ко ји је по у зда на осно ва за сва ка сни ја ба вље ња 
ства ра ла штвом нај вред ни јег ду бро вач ког ре не-
сан сног пи сца. 

*
Као што је због мно гих не до ста та ка пр вог 

из да ња Др жи ће вих де ла Ре ше тар не пре ста но 
ра дио на то ме да их ис пра ви, јер је знао да од то-
га за ви си ко ли ко ће Др жић би ти схва ћен и ка ко 
ће се су ди ти умет нич ким вред но сти ма ње го вих 
оства ре ња, та ко је се од но сио и пре ма зна ме ни-
том Ра њи ни ном збор ни ку ду бро вач ке пе трар-
ки стич ке ли ри ке, с по чет ка XVI ве ка. Збор ник 
је об ја вљен већ у дру гој књи зи „Ста рих пи са ца 
хр ват ских“, а при ре дио га је Ва тро слав Ја гић. 
По ред то га што је са др жао ви ше сто ти на пе са ма 
нај бо љих пе сни ка ра не ре не сан се, бо гат ство овог 
збор ни ка је би ло у је зи ку на ко ме је та по е зи ја 
ства ра на. Ка ко је из тог вре ме на са чу ва но ве о ма 
ма ло спо ме ни ка ове вр сте на на род ном је зи ку, 
гра ђа са др жа на у ви ше хи ља да сти хо ва би ла је 
вред на осно ва за сва фи ло ло шка ис тра жи ва ња, 
за пре по зна ва ња за ко ни то сти је зич ких, за ис пи-
ти ва ња ме три ке, сти ла, књи жев ног је зи ка итд., и 
низ Ре ше та ро вих фи ло ло шких рас пра ва за сни-
вао се на је зич кој гра ђи ово га збор ни ка.

Пр во, Ја ги ће во из да ње, вре ме ном је за ста ре-
ло јер су но ви ру ко пи си или они ко је он ни је ко-
ри стио на раз не на чи не оспо ра ва ли пр во бит ни 
склоп ово га из да ња. Ка ко су ти ру ко пи си у мно-
го че му би ли про из вољ ни и не сре ђе ни, пе сме 
из ме ша не, про ду бљи ва ло су пи та ње аутор ства 
ни за пе са ма (бу ду ћи да су у збор ни ку мно ге би-
ле без име на ауто ра), ко је, и по ред свих ка сни-
јих ис тра жи ва ња и раз ре ша ва ња по је ди нач них 
не до у ми ца, ни до да нас ни је до би ло ко нач ни 
од го вор. Не јед на ки по вред но сти, и по ред то-
га што је Ре ше тар ко ри стио нај бо љи, та ко зва ни 
за дар ски ру ко пис, ти су ру ко пи си раз ли чи тим 
и не си гур ним ор то граф ским ре ше њи ма ре ме-
ти ли из вор ну ме три ку, у њи ма су се гу би ле 
ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке не ких пе сни ка, 
уно си ли су не до у ми це у зна че ња ре чи, уда ља-
ва ли књи жев ну реч од пе снич ке сли ке ко јој је 
на ме ње на. О свим тим про бле ми ма Ре ше тар је 
пи сао,25 не пре ста но у же љи да нај ста ри ју по е-
зи ју учи ни што ја сни јом и бли ском из вор ном 
об ли ку и да у њој пре по зна за ко ни то сти је зи ка 
то га вре ме на. О је зи ку је рас пра вљао и по во дом 
по ле ми ке ко ју је во дио Ар ту ро Кро ни ја кри ти-
ку ју ћи ста ро Ја ги ће во из да ње.26

25 Autor stvo pje sa ma Ran ́i ni na Zbor ni ka, Rad JAZU 247: 
110 (1933), 92–147.

26 Je zik pje sa ma Ran ́i ni na Zbor ni ka, Rad JAZU 255: 114 
(1936), 77–219.

27 Pje sme Šiška Menčetića i Góre Držića i osta le pje sme 
Ran ́ini na zbor ni ka, dru go, sa svim preudešeno iz da nje, Sta ri 
pi sci hr vat ski II, Za greb, JAZU, 1937.

28 Jen sen A., Gundulić und sein Osman, Archiv für slavi-
sche Philogie XXIII (1901), 274–275.

29 Scher zer I., Gundulićev osme rac, Ar chiv für sla vische 
Phi lo gie XXVI (1904), 126–128.

30 Die Me trik Gundulić’s, Ar chiv für sla vische Phi lo gie XXV 
(1903), 250–289. – Об ја вље но и у пре во ду Ми ло ша Ив ко ви ћа, 
Гун ду ли ће ва ме три ка, Про свет ни гла сник XXIV (1903).

31 Wer war Gundulić’s Mut ter?, Ar chiv für sla vische Phi lo-
gie XXXI (1910), 478; Ko je ga je da na umro i gdje je sa hra njen 
Gundulić, Du brov nik 26: 17 (1939), 1–2.

32 Ал. Сто ји ће вић, Sta ri pi sci hr vat ski, Knji ga IX, Dje la 
Điva Fra na Gundulića, dru go iz da nje, Za greb, 1919, Ју жно-
сло вен ски фи ло лог II, 1–2 (1921), 136–147.
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до да так Ре ше та ров о ре дак ци ја ма и ру ко пи си ма 
Гун ду ли ће вог „Осма на“.

У пред го во ру тре ћег из да ња,35 Ре ше тар је 
на зна чио ко је је из ме не вр шио у Кер бле ро вом 
тек сту. Из ме не су се де лом од но си ле на фак-
то граф ске ис прав ке ве за не за не ка Гун ду ли ћу 
при пи си ва на де ла (У смрт Ма ри је Ка лан дри це, 
пре вод два пе ва ња Је ру со ли ма осло бо ђе на, за 
ко ја је већ ра ни је утвр дио да не при па да Гун-
ду ли ћу). До ста је ин тер вен ци ја би ло у тек сту 
Осма на, бу ду ћи да је по сто ја ње ве ли ког бро ја 
пре пи са, са ра зним из ме на ма, до да ци ма и по-
на вља њи ма, че сто ста вља ло при ре ђи ва ча пред 
те шке про бле ме за ко ју се ва ри јан ту опре де ли ти 
(„од ва ри јан ти [...] ја сам узи мао у текст ону за 
ко ју сам ја, ма с ко је га раз ло га, ми слио да нај бо ље 
од го ва ра ори ги нал ном тек сту, па у то ме по гле ду 
че сто од сту пам од Кер бле ро ва тек ста“). Унео је 
низ ор то граф ских ис прав ки и до дат не бе ле шке 
у ко мен та ре. На кра ју је на гла сио да за све ва ри-
јан те узе те из ра зних ру ко пи са и из да ња „ја ма чи 
је ди но Кер блер“, јер би сва ка на кнад на кон тро ла 
зна чи ла при ре ђи ва ње но вог из да ња.

По сле ово га из да ња Ре ше тар је на пи сао још 
јед ну сту ди ју о Гун ду ли ћу, то јест о глав ним осо-
би на ма ње го во га је зи ка,36 при лог о пе сма ма ко је 
су по гре шно при пи си ва не Гун ду ли ћу37 и је дан 
осврт на сва Ака де ми ји на из да ња Осма на. Ти ме 
је ко нач но за вр ше но тре ће кри тич но из да ње и 
Ре ше та ро во раз ми шља ње о Гун ду ли ћу и ње го вим 
де ли ма, чи ме је исто вре ме но за о кру жен ње гов 
вред ни рад и на кри тич ким из да њи ма ду бро-
вач ких пи са ца.

Кри тич ка из да ња ду бро вач ких пи са ца ко ја 
је Ре ше тар при ре дио пред ста вља ју је дан од нај-
вред ни јих до при но са фи ло ло шким и књи жев-
но и сто риј ским про у ча ва њи ма и ту ма че њи ма 
ду бро вач ке књи жев но сти.

у кри тич ком из да ва њу Осма на.33 Об ја вио је и 
је дан обим ни ји, пре глед ни при лог о Осма ну,34 у 
ко ме је до та као све те ме ко је су од ва жно сти за 
раз у ме ва ње ово га епа.

Но во, тре ће кри тич ко из да ње Гун ду ли ће вих 
де ла има ло је сво ју пред и сто ри ју. Под сти цај за 
дру го из да ње, ка ко је пи сао ње гов при ре ђи вач 
Ђу ро Кер блер, ни је до шао из по тре бе да се са-
чи ни бо ље из да ње од пр вог из 1877. већ сто га 
што је пр во би ло рас про да то. Ме ђу тим, ка ко је 
оно оди ста би ло по мно го че му пре ва зи ђе но 
(то се по себ но од но си ло на из да ње Осма на), 
Кер блер се за ло жио да то бу де пра во кри тич ко 
из да ње. На рас по ла га њу је имао но ве пре пи се 
Осма на и дру гих де ла, у исто ри ји књи жев но-
сти би ло је но вих от кри ћа о Гун ду ли ћу, ме ђу-
тим, из ра зних раз ло га, Ђу ро Кер блер, ко ји ни је 
био сла ви ста, ни је ис пу нио оче ки ва ња но во га 
из да ња. То дру го из да ње про пра ће но је ни зом 
при мед би и кри ти ка, па је аутор од лу чио да 
при ре ди тре ће кри тич ко из да ње. У при ре ђи-
ва њу је при лич но од ма као, на ро чи то ра де ћи 
на по ре ђе њу ра зних ру ко пи са Осма на, али га 
до смр ти ни је за вр шио. Та да је Ре ше та ру, ко ји 
је Кер бле ру, по ње го вим ре чи ма, „про ку ша ним 
са вје ти ма уоп ће нај ви ше по мо гао“ 1931. го ди не 
по ве ре но да пре гле да за о ста ли ру ко пис Кер бле-
ро вог из да ња и при ре ди но во. 

У но вом из да њу об јав ље ни су Гун ду ли ће ва 
би о гра фи ја, опи си ру ко пи са и из да ња свих Гун-
ду ли ће вих де ла, дра ме Ари јад на, Про зер пи на, 
Ду брав ка, Ди ја на, Ар ми да, пре пев пса ла ма, Су
зе си на раз мет но га, Осман и још не ко ли ко пе-
са ма. У до дат ку су об ја вље не све че ти ри до пу не 
Осма на, Сор ко че ви ће ва, Зла та ри ће ва, из бу дим-
ског из да ња и Ма жу ра ни ће ва, као и не ко ли ко 
дру гих при ло га за ко је је Ре ше тар ина че ми слио 
да их тре ба из о ста ви ти. Но ви ну је пред ста вљао 

33 Dje la Dživa Fra na Gundulića, Za greb, 1919, Sla via II 
(1923–1924), 138–153.

34 Гун ду ли ћев „Осман“, Брат ство XVII (1922), 117–153.
35 Dje la Điva Fra na Gundulića, treće iz da nje, za štampu 

pri re dio Đuro Ker bler, a pre gle dao Mi lan Rešetar, Sta ri pi-
sci hr vat ski IX, treće iz da nje, Za greb, JAZU, 1938. Pred go vor 
pregledavčev, VII–XIII.

36 Glav ne oso bi ne Gundulićeva je zi ka, Rad HAZU 272: 
123 (1941), 45–66.

37 Pje sme pri pi si va ne Gunduliću, Rad HAZU 272: 123 
(1941), 45–66.
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Ду бров ча ни ма. На осно ву по да та ка из ду бро вач-
ког ар хи ва, Ми ха и ло Ди нић ука зу је на ка то лич-
ке све ште ни ке ко ји су упо тре бља ва ли ћи рил ско 
пи смо и у цр кви; ћи рил ске књи ге се по ми њу у 
Ду бров ни ку већ од 1329. го ди не, а кра јем XIV 
ве ка оста вља се опо руч но је дан еван ђе ли стар. 
По чет ком XV ве ка све ште ник Иван, ко ји ни је 
знао ла тин ски не го са мо ћи рил ска сло ва, до шао 
је у би ску пи ју у Гру жу са сво јим ми са лом: „Et 
ibi pre fa tus pres bi ter Juan exa mi na tus, qui ne scit, 
lit te ram la ti num, sed il lam que vo ca tur chi u ri li za. 
Cui dic tum fu it qu od ve ni at die do mi ni ca cum suo 
mi sa li ad pa la ci um ar chi e pi sco pa le“.9

Ми лан Ре ше тар у При мор ским лек ци о на
ри ма XV ви је ка до но си фраг мент еван ђе ли-
ста ра пи са ног гла го љи цом (Од ло мак ста рог 
сло вен ског ру ко пи сног еван ге ли ста ра из XV. 

Го то во це ло ку пан књи жев но-исто риј ски и 
фи ло ло шки рад Ми ла на Ре ше та ра био је ори јен-
ти сан ка ду бро вач ком на сле ђу. Зна ча јан до при-
нос оства рио је пр вен стве но у обла сти про у ча-
ва ња књи жев них и је зич ких спо ме ни ка ко ји су 
се са чу ва ли у ру ко пи си ма; тре звен и кри тич ки 
при ступ на ро чи то се очи ту је у про у ча ва њу ли-
тур гиј ских тек сто ва, лек ци о на ра, ми са ла, лу ци-
да ри ју ма и мо ли тве ни ка, као и њи хо вих пре пи-
са ко ји су оби ло ва ли хри шћан ским мо ти ви ма 
и сим бо ли ком, са на гла ше ном мо ра ли стич ко-
ди дак тич ком тен ден ци јом. „Иако су њи хо ви 
са др жа ји, ка да је реч о ли тур гиј ским де ли ма, 
лек ци о на ри ма, псал ти ри ма, би ли оп шти, он да 
ка да су њи хо ви пре во ди, пре пи си или ре дак ци-
је до спе ва ли у ру ке све ште ни ка или чи та ла ца, 
по ста ја ли су део ду бро вач ке кул ту ре то га вре-
ме на“.1 По се бан до при нос ра све тља ва њу про бле-
ма ти ке ду бро вач ких мо ли тве ни ка и ћи ри лич ко-
ка то лич ких и ла ти нич ких збор ни ка, пру жа ју 
ње го ва де ла: За дар ски и Ра њи нин лек ци о нар,2 
При мор ски лек ци о на ри XV. ви је ка,3 Ли бро од 
мно зи јех раз ло га. Ду бро вач ки ћи рил ски збор
ник од г. 1520,4 Бер нар ди нов лек ци о нар и ње
го ви ду бро вач ки пре пи си5 и Два ду бро вач ка 
је зич на спо ме ни ка из XVI. ви је ка.6

Нај ста ри је штам па не књи ге на ме ње не Ду-
бров ча ни ма би ле су штам па не ћи ри ли цом; по-
чет ком XVI сто ле ћа ка то лич ки све ште ник Лу ка 
Ра до ва но вић ко ри стио је „ма ши ну за штам па ње 
и по треб не ка лу пе за ћи рил ска сло ва“.7 Ба ве ћи 
се пи та њем де ло ва ња „presbyte ri scla vi ci“8 у Ду-
бров ни ку, Ми лан Ре ше тар ис ти че да су ови „сло-
вен ски по по ви“ у слу жби бо жи јој упо тре бља ва ли 
сло вен ски је зик, а у по гле ду азбу ке пре ћи ри-
ли цу не го гла го љи цу; узео је у об зир мо гућ ност 
да су они из Дал ма ци је у Ду бров ник до не ли са 
со бом гла гољ ске књи ге, ме ђу тим, ни ка ко ни је 
ис кљу че но да су ду бро вач ки гла го ља ши упо тре-
бља ва ли ћи рил ске ру ко пи се ко ји су по сто ја ли у 
њи хо вим цр ква ма. Ар хив ска гра ђа о нај ста ри јим 
спо ме ни ци ма ду бро вач ке књи жев но сти на на-
род ном је зи ку све до чи о де ло ва њу сло вен ских 
све ште ни ка пре зви те ра, по пут дум Ни ко ле Ни-
гра из Ду бров ни ка, ко ји је за со бом оста вио је дан 
„vag ni li star“, од но сно књи гу-ру ко пис на срп ско-
хр ват ском је зи ку, на пи сан ћи ри ли цом и на ме њен 
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во слав них, та ко и код ка то ли ка и му сли ма на. 
За раз ли ку од Ја ги ће вог ста ва да је Ли бро од 
мно зи јех раз ло га пи сао не ка кав бо сан ско-дал-
ма тин ски фра ње вац, Ре ше тар је – на осно ву 
из ве сних је зич ких осо би на – уве рен да је „сав 
пи сан у Ду бров ни ку“ и то не сум њи во од стра не 
Ду бров ча на, тј. ду бро вач ких бе не дик ти на ца, ко-
је је на род звао „ка лу ђе ри ма“. „Од луч но твр дим 
да су би ли Ду бров ча ни сва три пи са ра (А, В и 
С), као што ћу у по себ ној сту ди ји то и до ка за ти. 
Не го, кад су они још у по чет ку XVI. ви је ка пи-
са ли ћи ри ли цом, не ми слим да су би ли баш из 
са мо га гра да Ду бров ни ка већ из ње го ве око ли це, 
гдје се је ћи ри ли ца мно го ду же др жа ла не го ли 
у гра ду“.16 Овај збор ник по ред ра зних мо рал но-
фи ло зоф ских и ле ген дар них чла на ка, са др жи 
и тек сто ве апо криф ног и по бо жног ка рак те ра: 
раз не мо ли тве, по пут За хва ље ња Ису кр сто вог, 
Чте ни ја Бер нар да, Чте ни ја бла же но га Аугу
сти на, Чте ни ја све то га То ме и др. У спи су је 
за сту пље на им пли цит на син те за ми сти чар ске 
и схо ла стич ке ори јен та ци је, са др жа на у пла то-
ни стич ким уче њи ма Ауре ли ја Аугу сти на, и ари-
сто те лов ска у те о ло шким ег зе ге за ма из XIII ве ка 
То ме Аквин ског. Ре ше тар до но си ар гу мен те у 
при лог чи ње ни ци да су сви тек сто ви пре не ти на 
ду бро вач ки го вор, иако „по сво јој при ли ци не ће 

сто ље ћа); овај „ста рин ски еван ђе ли стар“ пи сан 
ру ком, про на шао је у би бли о те ци До ми ни ка на ца 
у Ду бров ни ку, а по ти че с кра ја XV и по чет ка XVI 
сто ле ћа. Ре ше тар сма тра да је пи сац из ду бро-
вач ке око ли не, али га чу ди ка ко у књи зи не ма 
„ште ња ни еван ђе ља“ за дан Св. Вла ха. О овом 
Ре ше та ро вом от кри ћу из ве шта ва кра јем XIX 
сто ле ћа М. Ми лас, на во де ћи: „ка ко књи га не ма 
по чет ка, не ма ни име на, ни су де ћи по ри је чи ма 
Цер ви ни јем,10 ре као бих да се је зва ла баш ова ко, 
ка ко јој је на пи са но на свр шет ку, ако се оду зме 
оно што се не би мо гло ста ви ти у нат пи су књи зи: 
„Svaršuju pi stu le van gje lju i proročastva i bla go slo
vi ko ja se go vo re pri e ko sve ga godišta na sla vu bo ga 
i blažene go spo dje i svi eh sve ti eh i sve ti ca božieh 
amen“.11 У окви ру при мор ских лек ци о на ра из XV 
ве ка, Ре ше тар до но си и онај ко ји је штам пао фра-
ње вац Бер нар дин Спље ћа нин на на род ном је зи ку 
и ла тин ским сло ви ма гот ског ти па. Он ис ти че да 
је кра јем XV сто ле ћа лек ци о нар пр ва штам па на 
књи га у на шем При мор ју, ука зу ју ћи на то да се 
у ла тин ској цр кви од XIV сто ле ћа уво ди оби чај 
чи та ња лек ци ја на на род ном је зи ку; сто га су ове 
књи ге, ко је са др же у се би обе лек ци је (епи сто ле, 
од но сно по сла ни це – нај ви ше из апо столâ и је-
ван ђељâ), на зва не лек ци о на ри. Утвр дио је да је 
Бер нар ди нов лек ци о нар три пу та пре пи си ван 
у Ду бров ни ку и о овој про бле ма ти ци де таљ но 
из ла же у по себ ној сту ди ји.12

Ду бро вач ки ћи рил ски збор ник од г. 152013 
до но си при ло ге ко је је Ре ше тар об је ди нио из раз-
ли чи тих гла гољ ских ру ко пи са XIV и XV сто ле ћа. 
Они ука зу ју на бли ске ве зе Ду бров ни ка и Дал-
ма ци је у обла сти цр кве не књи жев но сти; та кве 
ре ла ци је по ка зу ју та ко ђе де се так ру ком пи са них 
(у раз до бљу од XIV до XVI ве ка) и штам па них 
ла ти нич ких и ћи ри лич ких офи ци ја,14 два ла ти-
нич ка псал ти ра из XVI ве ка, те два ћи ри лич ка 
пре пи са сплит ског Бер нар ди но ва лек ци о на ра 
из истог вре ме на и њи ма до пу ње ни Ра њи нин 
лек ци о нар из 1508. го ди не. Ми лан Ре ше тар у 
сво ме ис тра жи ва њу ћи ри лич ког збор ни ка Ли
бро од мно зи јех раз ло га по ла зи од ре зул та та 
Ва тро сла ва Ја ги ћа из не тих у рас пра ви При ло
зи к хи сто ри ји књи жев но сти, ко ја је иза шла 
1868. го ди не у IX књи зи Ку ку ље ви ће вог Ар хи ва, 
а по том ју је ко ри стио и Да ни чић за сво ју Исто
ри ју об ли ка (1874). Ре ше тар је збор ник из дао у 
це ли ни – уно се ћи но ви не у до та да шње Ја ги ће ве 
ста во ве – а на ла зи се у ар хи ву Ју го сла вен ске 
ака де ми је у За гре бу (под сиг на ту ром IV. a. 24).

Ру ко пис је пи сан „за пад ном ћи ри ли цом“15 
од но сно ћи ри лич ком ми ну ску лом ко ја је у ста-
ри је вре ме би ла уоби ча је на у на шим кра је ви ма 
у ко ји ма се пи са ло овим пи смом, ка ко код пра-

10 Овај еван ђе ли стар по ми ње у XVIII ве ку Се ра фин Цри-
је вић у сво јој Chi ro grap ho te ca Co e no bij S. Do mi ni ci de Ragusio 
– Or di nis Pra e di ca si ve co di ces ma nu scrip ti, qui in bi bli ot he ca 
eius dem co e no bii as ser van tur de scrip ti, per ma te ri as di ge sti 
va ri i sque ani ma dver si o ni bus il lu stra ti a fra tre Se rap hi no Ma
ria Cer va Ra gu si no Or di nis Pra e di ca to rum, MDCCLI (S. M. 
Crijević, Dubrovačka bi bli o te ka I, pri re dio S. Krasić, Za greb, 
JAZU, 1975, XXXV).

11 M. Mi las, Sta rin ski hr vat ski Evan ge li star, Vi e nac, 33.19.
VIII (1893), 531.

12 М. Ре ше тар, Бер нар ди нов лек ци о нар.
13 М. Ре ше тар, Ли бро од мно зи јех раз ло га, IX–XVII. Не-

по сред но на кон Ре ше та ро вог из да ња, овом про бле ма ти ком се 
у за себ ној сту ди ји ба вио Ар ту ро Кро ни ја (A. Cro nia, Li bro od 
mno zi jeh raz lo ga, Ri vi sta di let te ra tu re sla ve 4 (Ro ma 1927)).
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кле ри ка да мо ле. „У пре не се ном сми слу, та ко се на зи ва дио 
бре ви ја ра ко ји се мо ра из мо ли ти у јед ном да ну“ (Lek si kon 
iko no gra fi je, li tur gi ke i sim bo li ke za pad nog kršćanstva, ure dio 
A. Ba du ri na, Za greb 1979, 433).
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ду бро вач ка књи жев ност, Ре ше тар на зи ва „за пад ном ћи ри ли-
цом“, а ду бро вач ко ћи рил ско-ка то лич ко окру же ње је већ у 
ра ном XVI сто ле ћу ука за ло на по тре бу да се осну је штам-
па ри ја, у ко јој ће се ко ри сти ти „De let te ra schi a va“. „Го ди не 
1511. осни ва у Ду бров ни ку штам пар ско под у зе ће Фра њо 
Рат ко вић (Ми ца ло вић), ко ји је био г. 1510. скло пио уго вор с 
пе зар ским на клад ни ком Ђи ро ла мом Сон чи ном, да ће из да ти 
ћи ри ли цом офи циј Мај ке Бож је, еван ђе ља, епи сто ле и Со ли-
ло кви ја св. Аугу сти на „in lit te ra et idi o ma te ser vi a no“ (Ja kov 
Le de sma i nje gov „Na uk kr sti an ski“ (1583), pri re dio Vje ko slav 
Štefanić, „Vre la i pri no si“, Zbor nik za po vi jest isusovačkog re da 
u hr vat skim kra je vi ma (1938), XXXII).

16 М. Ре ше тар, Нав. де ло, XV.
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сто ле ћа из око ли не по чео пре ла зи ти и у Ду-
бров ник; за др жа но је ла тин ско пи смо, а го вор је, 
уме сто ча кав ско-што кав ског, пре шао на што кав-
ско-је кав ски. Та ко је на стао Ра њи нин лек ци о
нар (Ре ше тар га је из дао за јед но са За дар ским 
лек ци о на ром), ко ји је 1508. го ди не пре пи си вао 
мла ди ду бро вач ки пле мић Ник ша Ра њи на. У то 
до ба су се у ка пе ла ма ду бро вач ких па три циј-
ских ку ћа лек ци је на ла тин ској ми си го во ри ле 
и на на род ном је зи ку, „јер сла вен ске слу жбе 
бож је, ко ли ко нам је по зна то, у гра ду Ду бров-
ни ку ни је ни ка да би ло!“26 Ка сни је је у око ли ни 
Ду бров ни ка пре о вла да ла ла ти ни ца. Бер нар ди
нов лек ци о нар, ко ји је у Ве не ци ји из дао 1495. 
го ди не „фра ње вац Бер нар дин Спље ћа нин као 
пр ву на шу штам па ну књи гу на на род но ме је зи ку 
и ла тин ским сло ви ма (гот ско га ти па)“,27 тре ћи 
је по ре ду нај ста ри ји лек ци о нар из да ван за ка-
то лич ке цр кве са ла тин ском слу жбом бо жи јом.

Ре ше тар по ка зу је ка ко се Бер нар ди нов лек
ци о нар у Ду бров ни ку ме њао услед пре пи си ва ња, 
а пре пи си ван је три пу та – је дан пут ла ти ни цом 
у Ра њи ни ном лек ци о на ру (не у це ло сти) и два 
пу та у це ло сти ћи ри ли цом: у Ду бро вач ком лек
ци о на ру и у Лај пци шком лек ци о на ру. За раз-
ли ку од Ра њи не, ко ји је пре пи си вао за лич ну 
упо тре бу (ка ко би се за вре ме бо жи је слу жбе 
у ње го вој до ма ћој ка пе ли пре ко ла тин ске ми-
се чи та ла епи сто ла или је ван ђе ље на на род ном 

би ти ни шта што је баш ду бро вач ки ори ги нал ни 
рад“.17 На фор ми ра ње ду бро вач ког са ста ва ути-
ца ле су ча кав ско-гла гољ ске и цр кве не ћи рил ске 
ма ти це; с дру ге стра не, има и ути ца ја цр кве них 
ћи рил ских ма ти ца, или пре во да са ита ли јан ског 
је зи ка. Ре ше та ров је став18 да је на род ни го вор 
Ду бров ни ка од са мих за че та ка – ије кав ска што-
кав шти на. Ста ри ду бро вач ки спо ме ни ци, ис ти че 
он, од ли ку ју се тро слој но шћу: ду бро вач ко-ча кав-
ско-цр кве но сло вен ском (по то њи је нај ста ри ји и 
ушао је у ду бро вач ки текст – чи ји је слој нај мла ђи 
– пре ко ча кав ске ма ти це).19

Бер нар ди нов лек ци о нар и ње го ви ду бро
вач ки пре пи си20 ста вља у сре ди ште па жње сам 
по јам „лек ци о нар“ у ду бро вач ком го во ру; он је 
ис пр ва у XVI сто ле ћу био по тре бан за ла тин ске, 
а не за гла гољ ске цр кве и ми се, јер је по не ста-
ја ло штам па них гла гољ ских цр кве них књи га, 
па су лек ци о нар на на род ном је зи ку по по ви 
гла го ља ши по че ли упо тре бља ва ти уме сто гла-
гољ ског ми са ла. Сло вен ска слу жба бо жи ја је у 
При мор ју21 и ду бро вач кој обла сти по сто ја ла још 
у сред њем ве ку, па се уста лио оби чај да се на 
ла тин ској ми си чи та ју лек ци је и на на род ном 
је зи ку; кра јем XV ве ка на род ни лек ци о нар је 
ов де био пр ва штам па на књи га. У дру гој по ло-
ви ни XVI ве ка се по че ло рас пра вља ти о лек ци-
ја ма на на род ном је зи ку. Пре ово га раз до бља су 
би ску пи, ко ји су би ли стран ци, из јед на ча ва ли 
на род ни и цр кве но сло вен ски је зик; ме ђу тим, 
са да је за дар ски над би скуп – ко ји је до бро раз-
ли ко вао на род ни од цр кве но сло вен ског је зи-
ка22 – увео чи та ње лек ци ја на на род ном је зи ку. 
У ра зним при мор ским би ску пи ја ма био је „пра
ста ри оби чај да се на ла тин ској ми си лек ци је 
го во ре и срп ско хр ват ски“.23 Иако је по ло ви ном 
XVIII сто ле ћа па па Бе не дикт XIV за бра нио да 
се у при мор ским цр ква ма на ла тин ској ми си 
го во ри lin gua vul ga ri, Ре ше тар ис ти че да ипак 
ни је пре ки нут „оби чај да се у на шим ка то лич-
ким цр ква ма епи сто ла и еван ђе ље чи та ју и на 
срп ско хр ват ском је зи ку, као што ни по на вља не 
ста ри је па пин ске за бра не ни су уни шти ле сло-
вен ску слу жбу бо жи ју на ших гла го ља ша“.24

У Ду бров ни ку се још у XIV сто ле ћу ја вља 
лек ци о нар на на род ном је зи ку; та кав је дан лек-
ци о нар пи сан го ти цом у фра ње вач ком ма на сти-
ру на Ото ку бли зу Кор чу ле – тзв. Кор чу лан ски 
лек ци о нар – на шао је Ми лан Ре ше тар. Не што 
мла ђи, За дар ски лек ци о нар из XV сто ле ћа, ко-
ји се чу ва у фра ње вач ком ма на сти ру у За дру, 
Ре ше тар је из дао 1894. го ди не у За гре бу под 
на сло вом За дар ски и Ра њи нин лек ци о нар.25 
Оби чај да се лек ци је чи та ју на ла тин ској ми си 
и на на род ном је зи ку је у дру гој по ло ви ни XV 

17 Исто, XVI.
18 М. Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, Глас СКА 

CCI, Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка, Но ва се ри ја I (1951), 1–44; 
М. Ре ше тар, Нај ста ри ја ду бро вач ка про за, По себ на из да ња 
СКА CXCII, Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка 4, Бе о град 1952.

19 Дра ги ца Ма лић се сла же са Ре ше та ром у ста ву да су 
ча ка ви зми и ика ви зми у Ду бров ни ку са мо еле мен ти истог 
књи жев ног је зи ка (Д. Ма лић, „Ва ти кан ски хр ват ски мо
ли тве ник“ као по твр да из во р но сти ду бро вач ке ије кав
шти не, Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку 
XXXIII (1990), 251–256).

20 Лек ци о нар Бер нар ди на Спли ћа ни на је 1495. го ди не 
био штам пан под овим за глав ним нат пи сом: Euan ge lia Ɛ epi
sto le cum prep ha ti o ni bus Ɛ be ne dic ti o ni bus per an ni cir cu lum in 
lin gua il li ri ca fe li ci ter ex pli ci unt; emen da ta Ɛ di li gen ter cor rec ta 
per fra trem Ber nar di num Spa la ten sem. Im pres sum Ve ne ti is 
per Da mi a num Me di o la nen sem. An no D.MCCCCXCV die XII. 
Mar tii (F. Fan cev, Va ti kan ski hr vat ski mo li tve nik i Dubrovački 
psal ter. Dva la ti ni com pi sa na spo me ni ka hr vat ske pro ze 15 i 16 
vi je ka, JAZU Za greb 1934, XXIX). Дру го из да ње при ре дио је 
1543. го ди не Тро ги ра нин Бе не дет Збо роф чић, а тре ће – 1586. 
го ди не Тро ги ра нин дон Мар ко Ан дри о лић.

21 A. Cro nia, M. R. Ber nar di nov lek ci o nar, At ti e me mo rie 
del la Società dal ma ta di sto ria pa tria 3–4 (Ro ma 1934).

22 L. Jelić, Fon tes hi sto ri ci li tur gi ae gla go li toro ma ne, Krk 
1906, XVI, 28.

23 М. Ре ше тар, Бер нар ди нов лек ци о нар, 4.
24 Исто.
25 М. Rešetar, Za dar ski i Ra ń i nin lek ci o nar.
26 М. Ре ше тар, Бер нар ди нов лек ци о нар, 7.
27 Исто, 3.
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Ду бров ни ку. При ре дио их је за штам пу под на-
сло вом Дви је ду бро вач ке слу жбе од г. 1552,36 
пру жив ши ва ри јан те из ње го вог дру гог из да ња, 
као и из јед ног тре ћег Ва ти кан ског мо ли тве ни ка 
са чу ва ног у ру ко пи су. С об зи ром на то да Дви је 
ду бро вач ке слу жбе по ти чу из 1552. го ди не и 
ја сно су да ти ра не, пре њих су са мо два ру ко пи са 
Ник ше Ра њи не кон крет но хро но ло шки од ре ђе-
на. Ра њи нин Збор ник пе са ма из 1507. го ди не и 
Ра њи нин Лек ци о нар из 1508. го ди не.

Ба ве ћи се про бле ма ти ком ова два ду бро вач-
ка је зич ка спо ме ни ка из XVI ве ка, Ми лан Ре ше-
тар по ла зи од два ве не ци јан ска из да ња ка то лич-
ког мо ли тве ни ка пи са ног на срп ско хр ват ском 
је зи ку, а штам па ног ћи ри ли цом; пр во из да ње 
по ти че из 1512,37 дру го из 1571. го ди не,38 а оба 

је зи ку), ћи рил ске пре пи се су из ра ди ли све ште-
ни ци за јав ну упо тре бу у цр ква ма. Ду бро вач ки 
лек ци о нар је од кра ја XVI сто ле ћа чу ван у до ми-
ни кан ском ма на сти ру у Ду бров ни ку, а Лај пци
шки лек ци о нар се на ла зи у Град ској би бли о те ци 
у Лај пци гу.28 Оба ру ко пи са има ју ли тур гич ку 
на ме ну, о че му све до че ру бри ке пи са не цр ве ним 
ма сти лом ка рак те ри стич ним за ми са ле. Ћи рил-
ски пре пи си29 Бер нар ди но вог лек ци о на ра у Ду-
бров ни ку су зна чај ни и сто га, што од ра жа ва ју 
про ме не ко је све до че о пра вом ду бро вач ком го-
во ру у пр вој по ло ви ни XVI сто ле ћа; пре пи си ва чи 
су за пра во уно си ли из ме не, јер су им по је ди ни 
Бер нар ди но ви из ра зи би ли нео бич ни, па су их 
за ме њи ва ли они ма ко ји су у њи хо вом ду бро вач-
ком го во ру би ли је ди ни по зна ти. Ре ше тар ис ти че 
да не мо же ни би ти го во ра о то ме да би у град 
мо гао до ћи дру ги го вор осим што кав ско-је кав ско-
га. Сва три пре пи си ва ча Бер нар ди но вог лек ци о
на ра су „окре та ли ча кав ско-икав ски је зик сво је 
ма ти це на што кав ско-је кав ски го вор ко јим су у 
дру гој по ло ви ци XV. ви је ка Ду бров ча ни од иско-
на го во ри ли у гра ду.30 Лај пци шки лек ци о нар из 
Град ске би бли о те ке у Лај пци гу (Le ip zi ger Stad tbi-
bli ot hek) опи сао је Аугуст Ле скин,31 по ве зу ју ћи 
га са дру гим слич ним тек сто ви ма ка то лич ке и 
про те стант ске про ве ни јен ци је. Ме ђу тим, То мо 
Ма ре тић је у свом из да њу Бер нар ди но вог лек
ци о на ра ис та као да Лај пци шки лек ци о нар „ни је 
дру го не го при је пис пр во га из да ња ове књи ге (тј. 
Бер нар ди на), смо су гдје ко ји об ли ци и гла со ви 
из ча кав ско га го во ра окре ну ти на ду бро вач ки“.32

Ре ше тар је по себ ну па жњу по све тио јед ном 
ма лом мо ли тве ни ку на ду бро вач ком го во ру, ко ји 
по ти че из 1512. го ди не и пред ста вља нај ста ри-
ју срп ску књи гу штам па ну ћи ри ли цом. Иако је 
пре ње га 1494. го ди не штам пан ок то их, а го ди ну 
да на ка сни је и псал тир у штам па ри ји на Це ти њу 
– књи ге све ча не по из ра ди (сло жио их је мо нах 
Ма ка ри је „од Цр не Го ре“33) – ду бро вач ки мо ли-
тве ник из 1512. го ди не има по се бан зна чај; из дао 
га је Ду бров ча нин Фран че ско (Фра њо) Рат ко-
вић34 и „има пре ма њи ма ту ве ли ку пред ност да 
је срп ски и по је зи ку, док су обје Цр но је ви ће ве 
књи ге на чи сто цр кве но сла вен ском је зи ку“.35 На 
Ре ше та ров пред лог је Срп ска кра љев ска ака де-
ми ја из да ла Рат ко ви ћев мо ли тве ник, а ра ђен је у 
са рад њи са скрип то ром Ва ти кан ске би бли о те ке 
Ћи ром Ђа не ли јем (Ci ro Gi an nel li).

Ђа не ли је у Ва ти кан ској би бли о те ци про на-
шао ду бро вач ки ла ти нич ки ру ко пи сни ми сал из 
1552. го ди не, у ко ме но ви ну пред ста вља ју две 
слу жбе: Му ке Го спо ди но ве и Му ке Ма ри ји не, 
зна чај не по себ но са је зич ке стра не, јер све до-
че ка ко се по ло ви ном XVI сто ле ћа го во ри ло у 

28 „Die Nachzeicnung der Umstände und des Weges, auf 
dem der unter der Signatur Slav. 4.2 geführte handschriftlische 
Kodex der Leipziger Stadtbibliothek in die ehemalige Bibliothe-
ca senatoria civitatis Lipsiensis gelangte, ist für dessen äußere 
Geschichte nicht ohne besonderen Aufschluß“ (J. Schütz, Das 
hand schriftlische missale illyricum cyrillicum lipsiense, Bib-
liothecaslavica, Wiesbaden 1963, 1).

29 За Ду бро вач ки лек ци о нар, ко ји пред ста вља пот пу ни 
ћи рил ски пре пис Бер нар ди но вог лек ци о на ра, са зна ло се 
тек у но ви је вре ме; у ка та лог би бли о те ке до ми ни кан ског ма-
на сти ра га је по ло ви ном XVIII ве ка увр стио Са ро Цри је вић.

30 М. Ре ше тар, Нав. де ло, 31.
31 A. Leskien, Das dalmatinischserbische Cyrillische Mis

sale romanum der Leipziger StadtBibliothek, u Berichte über 
die Verhandlungen der kön. Sächsischen Gesellschaft der Wis
senschaften zu Leipzig, Philologisch-historishe Classe I–II (1881), 
199–250. – Ре ше тар ка же да му је проф. А. Ле ски ен опи сао и 
штам пао „не ко ли ко ко ма ди ћа из ћи рил ско га при је пи са Бер-
нар ди но ва лек ци о на ра, ко ји при је пис би на чи њен у дру гој 
по ло ви ци XVI. ви је ка, да кле ни ка ко не иде у оквир мо је рад ње 
ко ја се ба ви лек ци о на ри ма XV. ви је ка“ (M. Ri ta Le to, Pi sma 
Mi la na Rešetara u Ar hi vu JAZU, Građa za po vi jest književnosti 
hr vat ske 33 (1991), 351–352).

32 Ber nar di nov lek ci o nar, pri re dio T. Maretić, Dje la JAZU 
V, Za greb 1885, XVII.

33 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, VII.
34 Ово ни је не по зна то де ло, јер о ње му го во ри Фра њо 

Фан цев у де лу Ва ти кан ски хр ват ски мо ли тве ник и Ду
бро вач ки псал тир. Фан цев до но си два слич на ла ти нич ка 
ду бро вач ка мо ли тве ни ка – пр ви је ру ко пи сни с кра ја XIV ве ка, 
а дру ги је штам пан кра јем XV ве ка. Рат ко вић, од но сно Ми ца-
ло вић је ускла дио текст пу бли ка ци је, из у зев је зи ка; го вор мо-
ли тве ни ка је је кав ски, са при ме са ма ика ви за ма. – Ми ца ло вић 
је 1512. го ди не штам пао „у Ве не ци ји пр ву ћи ри лич ну књи гу 
за ка то ли ке, мо ли тве ник, ко ји је са др жао Офич је (Слу жба) 
бла же не дје ве Ма ри је и пет на ест мо ли та ва Све те Бри ги де 
(З. Бо јо вић, Нав. де ло, 11).

35 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, VII.
36 Дви је ду бро вач ке слу жбе од г. 1552, у: Два ду бро вач

ка је зич на спо ме ни ка, 143–199.
37 Овај при ме рак се чу ва у На ци о нал ној би бли о те ци (Bib-

liothèque Na ti o na le) у Па ри зу, под сиг на ту ром Réser ve B 5009, 
а при па дао је рем ском над би ску пу Ле о но ру д’Естам пу ко ји 
је жи вео на раз ме ђу XVI и XVII сто ле ћа.

38 О ово ме из да њу, ко је му је Ђа не ли по слао из Ва ти ка на, 
из ве шта ва Ф. Фан цев – но си озна ку да је књи га при па да ла 
из ве сном Мар кан то ни ју Та ра ва си ју (Ф. Фан цев, Нав. де ло).
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јер у Ду бров ни ку у то вре ме ни је по сто ја ла штам-
па ри ја, све до дру ге по ло ви не XIX сто ле ћа, иако 
је и ра ни је би ло по ку ша ја да се она по кре не.44 
У ве зи са ћи рил ским пи смом Ре ше тар ка же: „у 
са мом Ду бров ни ку ја бих ре као да је ћи ри ли ца 
уве де на кад се је г. 1878 по чео из да ва ти жур нал 
Slo vi nac, ко ји је до но сио и ћи рил ских чла нака“.45

Глав ни део Мо ли тве ни ка је Офич је бла же не 
дје ве Ма ри је, нај ве ћим де лом пре ве ден и ускла-
ђен са ла тин ским де лом Of fi ci um be a te Ma ri ae 
Vir gi nis, али не у це ло сти.46 Ре ше тар сма тра „да 
је не што зби ља пре во ђе но са ла тин ско га, али 
та ко да се је пре во ди лац, ко ји је био вјешт цр кве-
но сла вен ско му је зи ку (поп гла го љаш), гдје-гдје 
оба зи рао и на цр кве но сла вен ски текст“.47 Оно 
што би се од но си ло на пре во де са ла тин ског мо-
ра ло се, ло гич но, од но си ти на мо ли тве, ка лен дар 
и пе сме свој стве не ка то лич кој, а не ис точ ној цр-
кви; на при мер, мо ли тве у Ма ри ји ном офич ју, у 
Офич ју св. Кр ста, или пак, уз Да ви до ве Псал ме 
по кор не. Да кле, Ма ри јин мо ли тве ник, у осно ви 
углав ном пи сан гла го љи цом на цр кве ном је зи ку, 
у ла тин ској је ре дак ци ји пре нет на ла ти ни цу, из-
гу бив ши ди рект ну ве зу са ли тур гиј ским је зи ком 
сло вен ске слу жбе бо жи је.

је пре ци зно – из вев ши ком па ра тив ну ана ли зу 
– при ка зао Ма рио Рок.39 Срп ски мо ли тве ник 
из 1512. го ди не об је ди њу је: Офич је од бла же не 
дје ве Ма ри је (од 128 ли сто ва) и Пет најст мо
ли та ва све те Бри чи де (од 12 ли сто ва). Офич је, 
пре ма Ре ше та ру, од го ва ра ла тин ском Of fi ci um 
be a te Ma ri ae Vir gi nis, а сто ји „на нат пи сном ли-
сту дру го га из да ња Офич је бла же не Го спо ђе, па 
је мо жда та ко би ло и у пр вом из да њу.“40 Срп ски 
мо ли тве ник је штам пан пре ма „за пад ној ћи ри-
ли ци“, да кле, на ме њен ка то ли ци ма и му сли ма-
ни ма, а не пра во слав ни ма; ни је штам пан пра во-
пи сом пра во слав них цр кве них књи га ка кве су, 
на при мер, штам па не на Це ти њу, по пут ок то и-
ха из 1494. го ди не и псал ти ра из 1495. го ди не. 
Ре ше тар по ред слич но сти срп ског ћи ри лич ког 
мо ли тве ни ка са за пад ном ћи ри ли цом, ука зу је и 
на ди стинк ци је. На при мер, у ор то граф ском по-
гле ду ка рак те ри стич но је за за пад ну ћи ри ли цу, 
па та ко и за наш Мо ли тве ник, да се гла со ви ћ 
и ђ пи шу сло вом ћ, с дру ге стра не, но ви на је у 
Мо ли тве ни ку то што се за во кал но р у пи са њу 
го то во увек ко ри сти ɑƿ (пре ма ла ти нич ким тек-
сто ви ма из сред њег ве ка). Упо ред ном ана ли зом 
Офич ја и Мо ли та ва, штам па них у Ве не ци ји, у 
ко јој су се у ре не сан си књи ге укра ша ва ле ви ње-
та ма и ини ци ја ли ма, ин ди ка тив но је да су оба 
спо ме ни ка из ра ђе на по при ме ру ита ли јан ских 
мо ли тве ни ка; ме ђу тим, у Офич ју су ру бри ке 
штам па не цр ве ним сло ви ма, а мо ли тве цр ним, 
док је у Мо ли тва ма све цр но.

Мо ли тве ник је, по тра ди ци ји ста рих ка лен-
да ра, укра шен и сли ка ма; уз на зив сва ког ме-
се ца сто ји сли чи ца са при ка зом по сла ко ји се 
тог ме се ца вр ши у по љу. Овај слу чај је ана ло ган 
при ме ри ма у за пад но е вроп ској умет но сти, кон-
крет но у ми ни ја ту ра ма двор ских илу ми на то ра 
из XV ве ка – бра ће Лим бург у мо ли тве ни ку за 
вој во ду Жа на ди Бе ри ја – Très Ric hes He u res du 
duc de Be rry. Ра ди се о збир ци тек сто ва за ли-
тур гиј ске ча со ве у да ну, ко ја по ред мо ли та ва и 
пса ла ма са др жи и ка лен дар ски део са два на ест 
го ди шњих до ба; у илу ми ни ра њу се очи ту је ути цај 
ита ли јан ског тре чен та и Та деа Га ди ја,41 а но ви-
на је то што су ли ко ви у ча со сло ву на сли ка ни 
у оно вре ме ном, ре не сан сном ко сти му. Ре ше тар 
при ме ћу је да су ве ћег фор ма та и леп ше из ра ђе-
не сли ке ре за не у др ве ту, у ви ду ду бо ре за.42 За 
раз ли ку од Офич ја, Мо ли тве има ју са мо јед ну 
сли ку са нат пи сом – ви ди се при зор Све те Бри ги-
де ко ја се пред рас пе ћем ши ба би чем. Ко ло фо ни 
Офич ја и Мо ли та ва све до че да су штам па ни у 
„Мле ци ма у штам па ри ји Ђур ђа (Zor zi је мле тач-
ки об лик ита ли јан ског име на Gi or gio „Ђу рађ“) 
Ру ско ни (Ru sco ni)“.43 Штам па ни су у Ве не ци ји, 

39 M. Ro qu es, De ux li vres d’he u res du XVIe siècle en cyril
li que bo sni a que, Re vue des étu des sla ves XIII (1932), 49–69.

40 Дви је ду бро вач ке слу жбе од г. 1552, XIII.
41 É. Fa u re, Po vi jest umjet no sti – umjet nost re ne san se, Za-

greb 1955. – Од све тро ји це хо ланд ских ми ни ја ту ри ста (Хер-
ман, Жан и Пол), Пол Лим бург, ко ји је бо ра вио у Фи рен ци, 
ис та као се као је дан од пр вих мај сто ра са се ве ра, ко ји је про-
у ча вао ан тич ка и ре не сан сна де ла при ме њу ју ћи их у сво ме 
опу су (F. Win kler, Paul de Lim bo urg in Flo ren ce, Bur ling ton 
Ma ga zi ne, 1930, 95).

42 Има их два на ест са но во за вет ним при ка зи ма, по пут: 
Бла го ве сти, Ро ђе ња Ису со вог, Очи шће ња Ма ри ји ног, Окру-
ње ња Ма ри ји ног, Ису са на Кр сту, као и ста ро за вет них, на 
при мер – Вит са ве ја и Да вид.

43 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, XVIII.
44 Ре ше тар сма тра да је Фра њо Рат ков Ми ца ло вић наш 

Мо ли тве ник на ме нио пр вен стве но ду бро вач ким ка то ли ци-
ма, јер би пра во слав ни (in par ti bus Ser vi ae) за зи ра ли због 
ско ро пи са уме сто устав ног пи сма, на род ног је зи ка уме сто 
цр кве ног и са др жа ја ко ји је свој ствен ла тин ској а не ис точ ној 
цр кви. Сто га су у Ду бров ни ку и ње го вим ко ло ни ја ма на Бал-
ка ну би ле по треб не ка то лич ке ћи рил ске књи ге (по пут На у ка 
кр стјан ског ис то ма че ног у је зик ду бро вач ки из 1583. го-
ди не). Ме ђу тим, иако је ду бро вач ки др жав ни се кре тар Лу ка 
При мо вић мо лио Се нат да осну је штам па ри ју за ла тин ске и 
евен ту ал но грч ке књи ге (по треб не пра во слав ним ка лу ђе ри-
ма), та ква од лу ка ни је до не та до XVIII сто ле ћа.

45 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, XXI.
46 Сег мен ти ла ти нич ких ру ко пи са из XIV и XV сто ле ћа 

ко ји по ти чу из Све тог пи сма ни су пре во ђе ни са Вул га те, не го 
по ти чу из гла гољ ских цр кве них књи га у ко ји ма је са чу ван нај-
ста ри ји цр кве но сло вен ски текст (пре ма пре во ди ма са грч ког 
из IX ве ка); у скла ду са тим, Фан цев сма тра да се у ова квим 
нај ста ри јим ла ти нич ким спо ме ни ци ма на ла зе из ра зи ти тра-
го ви на шег гла гољ ског тек ста (Ф. Фан цев, Нав. де ло).

47 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, XXX.
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Ћи ро Ђа не ли у До дат ку из да ња Два ду бро
вач ка је зич на спо ме ни ка из XVI. ви је ка, ко је 
је са Ми ла ном Ре ше та ром при ре дио за штам пу 
1938. го ди не, ис ти че до при нос М. Ре ше та ра про-
бле ма ти ци ве за ној за ћи рил ски мо ли тве ник, ко ји 
је 1571. го ди не из дао у Ве не ци ји Ја коб Ба ро мић 
са Ам бро ђом Кор сом, а пре ма пр вом из да њу из 
1512. го ди не. Ђа не ли ука зу је на ја сну Ре ше та ро-
ву ар гу мен та ци ју у при лог чи ње ни ци ко је био 
из да вач Ба ро мић, што се ко си са ста во ви ма Ма-
ри ја Ро ка52 о Ма ке дон цу или Бу га ри ну Ја ко ву, 
ко ји је у дру гој по ло ви ни XVI сто ле ћа у Ве не ци ји 
штам пао цр кве не књи ге за ко тор ског вла сте ли на 
Ј. За гу ро ви ћа. По ла зе ћи од Ре ше та ро ве тврд ње 
да је Ја коб де Ба ром за пра во Ја коб Ба ро мов син 
(или Ба ро мић) са Кр ка, Ђа не ли пру жа до дат не 
по дат ке ко ји ма је упот пу нио Ре ше та ро ву ар гу-
мен та ци ју. Ба ве ћи се је зич ким осо би на ма Ба ро-
ми ће вог мо ли тве ни ка, Ђа не ли је по ка зао да је 
Ја коб Ба ро мић је кав ске об ли ке Ду бров ча ни на 
Фра ње Рат ко ва Ми ца ло ви ћа за ме нио екав ским 
и икав ским об ли ци ма; осим то га, Ми ца ло ви ће-
ве на род не об ли ке и ре чи Ба ро мић је за ме нио 
цр кве но сло вен ским. До при нос Ћи ре Ђа не ли ја 
очи ту је се и у от кри ва њу окол но сти да је је дан 
крч ки гла го љаш из дао ћи рил ски мо ли тве ник на-
ме њен Ду бров ча ни ма.

Ђа не ли је у окви ру ово га из да ња, у ко ме са-
ра ђу је са Ре ше та ром, са мо стал но при ре дио за 
штам пу Дви је ду бро вач ке слу жбе од г. 1552,53 

Ге не за на шег Мо ли тве ни ка је ис пр ва об у хва-
та ла пре вод Ма ри ји ног офич ја, по том Псал ме 
по кор не и Мр твач ко офич је, и нај зад, Офич је св. 
Кр ста и св. Ду ха. Ру ко пи сни Ва ти кан ски мо-
ли тве ник све до чи о пре во ђе њу по ме ну тих сег-
ме на та на ду бро вач ки на род ни го вор још у XIV 
сто ле ћу. С об зи ром на то да су ла ти нич ки Ма ри-
ји ни мо ли тве ни ци за себ но по сто ја ли и кра јем XIII 
сто ле ћа, на осно ву Ре ше та ро вих ис тра жи ва ња 
про из ла зи да је Ма ри јин мо ли тве ник у свом нај-
ста ри јем об ли ку уоб ли чен у пр вој по ло ви ни XIV 
сто ле ћа. До каз да Мо ли тве ник од го ди не 1512. 
има са чу ван ла тин ски ори ги нал пру жа из да ње 
Of fi ci um par vum B. Ma ri ae Vir gi nis, штам па но 
1931. го ди не у Ме хел ну у Бел ги ји. Ово из да ње је 
Ми лан Ре ше тар до пу нио сним ци ма из да ња Of fi
ci um Be a te Ma rie Vir gi nis из 1503, штам па ног у 
Кор те ма ђо ре у про вин ци ји Пја чен ца, а ко је му је 
до ста вио Ћи ро Ђа не ли. Ре зул тат ње го ве ана ли зе 
је по ка зао да Мо ли тве ник од го ди не 1512. са др-
жи све што и по ме ну ти бел гиј ски Офи ци јум, с 
тим што по то њем не до ста ју Офич је Св. Кр ста и 
Офич је Св. Ду ха, а упот пу ње на су Ђа не ли је вим 
сним ком Офи ци ју ма из Кор те ма ђо реа.

Ду бро вач ки Мо ли тве ник од го ди не 1512. у 
свом са ста ву има: Ка лен дар, Офич је Ма ри ји
но, Офич је Св. Кр ста, Офич је Св. Ду ха, Се дам 
пса ла ма по кор ни јех, Ли та ни је Свих Све тих и 
Офич је од мр тви јех. За себ ну це ли ну пред ста-
вља ју Мо ли тве св. Бри ги де, а Ре ше тар скре ће 
па жњу на по сто ја ње из ве сних ван ред них мо ли-
тви. Ра ди се о мо ли тва ма из XIV ве ка па пе Гр гу ра 
XI – Мо ли тве ко је учи ни св. отац па па Гр гур и 
Мо ли тве за оне „ко ји у не мо ћи па да ју од ку ге“, 
па ко је „уз го во ри сва ки дан бо го љуб но али [и ли] 
но си при се би“, тај ће оздра ви ти.48 По дроб на ана-
ли за је зи ка и тек ста Мо ли тве ни ка Ре ше та ра је 
учвр сти ла у ста ву да ње го ви раз ли чи ти де ло ви 
ни су у исто вре ме ни пре пи си ва ни, ни пре ве де-
ни, ни ре ди го ва ни.49 Не по сред на ма ти ца ово га 
Мо ли тве ни ка би ла је ла ти нич ка и на ча кав ско-
дал ма тин ском го во ру, а ду бро вач ки ре дак тор је, 
из да ју ћи Мо ли тве ник, за др жа на о „из по што ва ња 
цр кве но га тек ста, мно го тра го ва од то га је зи ка, 
али је го то во све об ли ке ча кав ско-дал ма тин ске 
за ми је нио ду бро вач ким“.50 Сто га је ло гич но да се 
и у Мо ли тве ни ку за др жао по не ки „ду бров ча ни-
зам“, ма да по сто ји мно го ар ха ич них ре чи ко је се 
не мо гу чу ти у го во ру са вре ме ног Ду бров ни ка. 
Ипак, Ре ше тар на по ми ње да је ду бро вач ко све оно 
што се не кад у Ду бров ни ку го во ри ло, а са да се 
ви ше не го во ри. Сва ки мо ли тве ник је имао за себ-
ну ма ти цу, а де таљ ном упо ред ном ана ли зом ових 
тек сто ва, уста но вио је да се нај ста ри ји текст нај-
бо ље са чу вао у срп ском из да њу од го ди не 1512.51

48 Ми лан Ре ше тар на по ми ње да се ни је мо гао на ћи ори-
ги нал за Мо ли тву од бо ле сти и од ку ге, па је за њим тра гао 
и Ћи ро Ђа не ли по ра зним мо ли тве ни ци ма, не на шав ши му ни 
тра га, као уоста лом ни у две по себ не пу бли ка ци је: B. San nig, 
Col lec tio ab so lu ti o num, be ne dic ti o num, co nju ra ti o num, exor ci
smo rum (по рим ском из да њу од го ди не 1842) и A. Franz, Die kir
chlic hen Be ne dik ti o nen im Mit te lal ter (Fre i burg im Bis gau 1909).

49 Као основ ни гла гољ ски текст по слу жи ло му је Бер-
чи ће во из да ње (I. Berčić, Ulom ci Sv. Pi sma, Prag 1864–1871); 
по себ но је кон сул то вао и Вај со во пра шко из да ње из 1916. 
го ди не – Psal te ri um pa le o slo ve ni cum cro a ti cogla go li ti cum.

50 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, XLV.
51 Ре ше тар је текст Срп ског мо ли тве ни ка од го ди не 1512. 

вер но пре штам пао, не вр ше ћи ко рек ци ју по гре ша ка у пре во-
ду. Са мо је у две ства ри од сту пио од ори ги нал ног тек ста: ни је 
пра вио раз ли ку из ме ђу об ли ка словâ „б“, „в“, „к“ и „т“, јер су то 
раз ли чи ти об ли ци истих сло ва; из ти по граф ских раз ло га мо ра-
ла се уме сто за пад не ћи ри ли це узе ти обич на цр кве на ћи ри ли ца 
(за ини ци ја ле је упо тре био ве ћа ма ју скул на сло ва; ни је за др жао 
ни раз ли ку у бо ји сло ва ко ју има ори ги нал, где су ру бри ке и 
ве ли ка сло ва цр ве на, а ов де су, због објек тив них ти по граф ских 
раз ло га, за ме ње на кур зив ном гра ђан ском ћи ри ли цом).

52 M. Ro qu es, Нав. де ло, 49–69.
53 Дви је ду бро вач ке слу жбе од г. 1552. – Ђа не ли је пр ви 

у на у ци про го во рио о овом ру ко пи су, ко ји се да нас на ла зи под 
бро јем 22 ме ђу сло вен ским ру ко пи си ма Ва ти кан ске би бли о те-
ке. Рим ски на уч ник Ули се де Нун цио је, у свој ству скрип то ра 
Ва ти кан ске би бли о те ке, пред крај XIX сто ле ћа са ста вио је дан 
ру ко пи сни ка та лог сло вен ских ко дек са, ме ђу ко ји ма је и овај, 
под озна ком Cod. Slav. 22 (В. Ја гић, Спо ме ни мо јега жи вота 
II, Бе о град 1934, 297–298).
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име ном Све тог Бо на вен ту ре, од но сно ње му је 
при пи си ва но и то не ја сно, јер је на во ђе но да га 
је он „уре дио“. Бу ду ћи да је сје ди ње но са прет-
ход ном слу жбом у ру ко пи су, а и пред мет је вр-
ло сли чан, пре пи си вач је не кри тич ки ми слио да 
је то де ло Све тог Бо на вен ту ре. Сли чан са др жај 
обе слу жбе на вео је ду бро вач ког ре дак то ра да 
их пре не се на ду бро вач ки што кав ско-је кав ски 
го вор. Ђа не ли за па жа раз ли ке у пре во ђе њу хим-
ни у обе слу жбе – у пр вој је увек дат про зни, а 
у дру гој сти хо ва ни пре вод. Пе сме („пје сан це“, 
од но сно „can ti cu mi“) са сто је се из стро фа од по 
че ти ри осмер ца, ана лог но ла тин ској ма ти ци: „тај 
је слу чај код хи ма на, што до ла зе на лав де (О ца-
ри це ми ло срд на), на ча со ве (Исус[е], ро ђен од 
дје ве), на ве чер њу (Од чи сте мај ке утро ба) и на 
по ве чер је или ком пли ту (Ки ле жа мр тав у зе-
мљи), па и код пса ла ма, ко јим по чи ње ју тар ња 
(Хо ди те, љу ди тер же не), ко ји се опет у ори ги на-
лу са сто ји од де ве те ра ца тј. осме ра ца“.61

Ре зул тат Ђа не ли је вог ис тра жи ва ња Ду бро
вач ких слу жби од г. 1552. је дра го цен, јер је 
ра све тлио бит на обе леж ја ру ко пи са, ко ја се у 
пр вом ре ду од но се на чи ње ни цу да ни су ди рек-
тан пре вод са ла тин ског, не го пре ра да ста ри јег 
пре во да, у дру гом ди ја лек ту; при ли ком ра зних 
пре пи си ва ња се увла чи ло мно го пи сар ских по-
гре ша ка, на уштрб ме тра и ар ха ич них из ра за. 
Иако су сти хо ви у ма ти ци ве за ни ри мом, то ни је 
слу чај у ове две слу жбе, што ни је сла бост јер је, 

ко је је про на шао ме ђу сло вен ским ру ко пи си ма 
Ва ти кан ске би бли о те ке. Ду бро вач ке слу жбе су 
до по чет ка XX сто ле ћа (до 1914. го ди не) при-
па да ле кор пу су ла тин ских ру ко пи са, о ко ји ма 
ни је по сто јао ка та лог, па је и овај ру ко пис, ко ји 
је пр ви от крио Ћи ро Ђа не ли, пре ви део Фра њо 
Рач ки са ку пља ју ћи ва жне по дат ке о сло вен ским 
ру ко пи си ма, не са мо Пап ске би бли о те ке, не го 
и оста лих рим ских би бли о те ка.54 О две ма слу-
жба ма из 1552. го ди не не го во ри ни Ва тро слав 
Ја гић,55 иако је ис тра жи вао сло вен ске ру ко пи се 
Ва ти кан ске би бли о те ке.

От крив ши Дви је ду бро вач ке слу жбе од г. 
1552, Ћи ро Ђа не ли је по дроб но опи сао ру ко-
пис, ука зав ши да је са чу ван у це ло сти, да има 
59 ли сто ва и на хр ба ту гр бо ве па пе Пи ја IX и 
кар ди на ла би бли о те ке Ј. Б. Пи тра, као и сво ју 
ста ри ју сиг на ту ру: Vat. 9958. Овај до бро са чу ва-
ни мо ли тве ник по ти че из из вор ни ка ко ји је пи сан 
„ро ман ском го ти цом“. Пр ву слу жбу, под на сло-
вом Офич је од све те му ке Го спо ди на на ше га 
Ису кр ста,56 са ста вио је чу ве ни цр кве ни отац 
из XIII ве ка Све ти Бо на вен ту ра де Ба њо ре ђо, по 
по руџ би ни сво га ме це не Св. Лу ја IX (По бо жног). 
Чи ње ни ца је да су се ова ко по пу лар ни цр кве ни 
тек сто ви че сто пре пи си ва ли, а уоби ча је но је би-
ло да пи са ри по не што из у зи ма ју и мо ди фи ку ју 
по вла сти том уку су, ме ња ју ћи сти ца јем окол но-
сти и чи тав сми сао по је ди них па са жа. Ђа не ли 
ис ти че да су по то њи из да ва чи ово га мо ли тве-
ни ка углав ном пре штам па ва ли пре ђа шње из да-
ње, не ис пра вља ју ћи ис ква ре не сти хо ве; он при 
то ме оце њу је фра ње вач ко из да ње до ста до брим. 
Ме ђу ко дек си ма ко је су фра њев ци упо тре би ли, 
ду бро вач кој слу жби је нај бли жи пер га мент ни 
ру ко пис из XV сто ле ћа, из На род не би бли о те ке 
у Фи рен ци, под сиг на ту ром – Fon do Bal do vi ne ti 
201: „тај се ру ко пис го то во сву да ли је по сла же 
са срп ско хр ват ским при је во дом у из би ра њу и у 
дис по зи ци ји пса ла ма, ан ти фо на и мо ли та ва, па и 
на не ким по је ди ним мје сти ма тек ста“.57 Ђа не ли је 
у Ва ти кан ској би бли о те ци у ци љу на док на ђи ва-
ња не до ста та ка фра ње вач ког из да ња, про на шао 
три бо га то илу стро ва на пер га мент на ру ко пи са 
из XV сто ле ћа, ко ја се, у ве ћој ме ри не го фи рен-
тин ски, сла жу са срп ско хр ват ским пре во дом. Он 
на во ди сва три ру ко пи са: Vat. lat. 5493, Ot tob. lat. 
2917 и Ros sian. 106.58

Дру га слу жба но си на слов Офич је од му
ке бла же не дје ви це Ма ри је.59 Обе слу жбе су у 
сред њем ве ку и ре не сан си би ле вр ло по зна те 
и оми ље не по бо жне ве жбе, ко је се на ла зе и у 
рас ко шно илу ми ни ра ним ру ко пи си ма, на ро чи-
то фи рен тин ским.60 Офич је од му ке бла же не 
дје ви це Ма ри је та ко ђе је че сто штам па но под 

54 О сво јим ис тра жи ва њи ма Фра њо Рач ки го во ри у по-
гла вљу ве за ном за ру ко пи се рим ских би бли о те ка у Књи жев
ним об зна на ма (F. Rački, Mo je bilješke o ru ko pi sih u rim
skih knjižnicah, Književne ob zna ne, Rad JAZU XVIII (1872), 
239–258). Тра га ју ћи за сло вен ским ру ко пи си ма, до ла зио је све 
вре ме и у кон такт са ла тин ским, па је та ко зна чај но ње го во 
от кри ће, у па ла ти Бар бе ри ни, нај ста ри јег спо ме ни ка цр кве не 
пи сме но сти у Дал ма ци ји (ко ји је по том Ф. Фан цев из дао под 
на сло вом Ва ти кан ски хр ват ски мо ли тве ник).

55 V. Jagić, Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie XXV (1903), 
1–47.

56 У ла тин ским тек сто ви ма но си на слов Cur sus de pas
si o ne do mi ni, или Of fi ci um cru cis.

57 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, 153.
58 Исто.
59 Ђа не ли на по ми ње да у ла тин ским ори ги на ли ма сто ји 

Cur sus de com pas si o ne be a te Ma ri ae Vir gi nis.
60 P. d’An co na, La mi ni a tu re fi o ren ti na (se co li XI–XVI) II, 

Fi ren ze MCMXV. – У ре не сан сној Ита ли ји се ико но граф ска 
тра ди ци ја раз ви ја ла у кон та ми на ци ји са ви зан тиј ским ути-
ца ји ма (на ро чи то у де ли ма Си мо на Мар ти ни ја, Ни ко ле да 
Бо ло ње и Ло рен ца Мо на ка). Ова кво сли ка ње у ма лом фор-
ма ту и пре ци зно из во ђе ни сли кар ски ра до ви са фи гу рал ним 
при ка зом, ко ји су у Ду бров ни ку укра ша ва ли ста ре ру ко пи се, 
од јек су ита ли јан ских – пр вен стве но то скан ских – ути ца ја, а 
пан да ни се очи ту ју код Ата ван та Фјо рен ти на (сли као је бре-
ви јар Ма ти је Кор ви на у Ва ти ка ну), Фра Ан ђе ли ка и Сан дра 
Бо ти че ли ја (илу ми ни рао је ва ти кан ски ру ко пис Дан те о ве 
Бо жан стве не ко ме ди је за Ло рен ца Ме ди чи ја).

61 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка, 155.
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пре во ђе ни на на род ни је зик, Ре ше тар по ка зу је на 
при ме ру При мор ских лек ци о на ра XV. ви је ка, 
а по по ви гла го ља ши су се мо гли при пре во ђе њу 
са ла тин ског оба зи ра ти и на цр кве но сло вен ске 
тек сто ве, ко ји су би ли пре во ђе ни са грч ког је зи ка.

У пред ре не сан сном пе ри о ду у Ду бров ни ку 
је би ла раз ви је на гла гољ ска књи жев ност, чи ја је 
ге не за те кла из ли тур гиј ске књи жев но сти мо рав-
ско-па нон ске сло вен ске цр кве све те бра ће Ћи ри-
ла и Ме то ди ја, ве зу ју ћи се вре ме ном све ви ше за 
цр кву. Та ко се раз гра на ла цр кве на књи жев ност 
у по зном сред њо ве ко вљу, нео п ход на за од гој вер-
ни ка и ши ре ње по бо жно сти. Ми лан Ре ше тар у 
сво јим ис тра жи ва њи ма по ка зу је да су мо ли тве-
ни ци, псал ти ри, еван ђе ли ста ри, лек ци о на ри и 
дру ге вр сте, још у дру гој по ло ви ни XV сто ле ћа у 
Ду бров ни ку све до чи ли о раз ви је ни јој умет нич кој 
књи жев но сти од би ло ког дру гог дал ма тин ског 
цен тра. Ду бро вач ка цр кве на књи жев ност је пре-
ко ју жно дал ма тин ских и бо сан ско хер це го вач ких 
обла сти до шла и у не по сред ни до ти цај са ћи ри-
лич ком пи сме но шћу, о че му Ре ше тар из ла же по-
во дом по стан ка Ра њи ни ног лек ци о на ра. Бран ко 
Вод ник та ко ђе по твр ђу је „ста рин ску ве зу из ме ђу 
ста ре гла гољ ске ли те ра ту ре и књи га ис точ њач-
ких“.65 Обра зо ва ном ду бро вач ком све штен ству 
су би ла до бро по зна та оба сло вен ска пи сма – и 
гла го љи ца и ћи ри ли ца – и на кон што је као зва-
нич но пи смо цр кве не пи сме но сти на на род ном 
је зи ку пре о вла да ла ла ти ни ца.

Из у зе тан до при нос Ми ла на Ре ше та ра про у-
ча ва њу књи жев них и је зич ких спо ме ни ка са чу-
ва них у ру ко пи си ма, очи ту је се и у кри тич ком 
при сту пу ли тур гиј ским тек сто ви ма и њи хо вим 
пре пи си ма, чи ме је уве ли ко ра све тлио про бле-
ма ти ку ду бро вач ких мо ли тве ни ка и ћи рил ско-
ка то лич ких и ла тин ских збор ни ка. До ка зао је 
да су „сло вен ски по по ви“ у слу жби бо жи јој ко-
ри сти ли сло вен ски је зик, а у по гле ду азбу ке пре 
ћи ри ли цу не го гла го љи цу; на осно ву ар хив ске 
гра ђе утвр дио је да су ду бро вач ки гла го ља ши 

под се ћа Ђа не ли,62 то слу чај и код До мин ка Зла-
та ри ћа, ко ји је пре вод Амин те Тор ква та Та са 
из ло жио „у одри је шен ве рас“. У при лог про бле му 
пре во ђе ња у сло бод ном сти ху, дра го цен је ње гов 
до при нос у ве зи са још јед ним про на ђе ним ру ко-
пи сом, та ко ђе у Ва ти кан ској би бли о те ци. Ра ди 
се о ду бро вач ком ми са лу из XVI сто ле ћа, ко ји је 
Ћи ро Ђа не ли пр ви уочио, и пре зен то вао ње гов 
пре вод.63 По зи ва ју ћи се на Ре ше та ро во ра све-
тља ва ње је зич ке стра не мо ли тве ни ка и ње го ве 
„си гур не ду бров ча ни зме“, Ђа не ли кон ста ту је да 
су ове две слу жбе не сум њи во пре пи са не од стра-
не Ду бров ча ни на или Ду бров ки ње, што не зна чи 
да је и ори ги нал ни пре вод на стао у Ду бров ни-
ку. Да кле, на осно ву до са да шњег про у ча ва ња 
за кљу чу је мо да је пр во бит но на стао на ча кав-
ско-икав ском дал ма тин ском под руч ју, па је тек 
по том пре ра ђен од стра не што ка ва ца у кон тек сту 
не ка да шње Ду бро вач ке ре пу бли ке. Ове две слу-
жбе при па да ју за вр шном про це су при бли жа ва ња 
пра вом раз го вор ном је зи ку (тзв. што ка ви зи ра
ња), па та ко, по Ђа не ли је вим ре чи ма, до ка зу ју 
„што кав ски ка рак тер ду бро вач ког пуч ког го во ра“. 
Вре ме ном се до го ди ло да је у овим ру ко пи си ма 
не ка да шња кон та ми на ци ја ча кав ско-икав ских и 
што кав ско-је кав ских об ли ка, свој стве на ста ри јим 
мо ли тве ни ци ма, под ути ца јем књи жев не тра ди-
ци је го то во иш че зла, та ко да је до кра ја за вла да ло 
чи сто ду бро вач ко на реч је. 

Ре ше та ро ва ис тра жи ва ња ру ко пи сних де ла 
са ста вља њем ак цен та на тек сто ло шке про бле ме, 
ука зу ју да се још од сред њег ве ка у при мор ским 
ка то лич ким цр ква ма на ми си пе ва ју по сла ни це 
и еван ђе ља на на род ном је зи ку, ка ко би на род 
ко ји ни је раз у мео ла тин ски, спо знао „лек ци је“ 
из Све тог пи сма. У ста ри ја вре мена, кон крет но 
у XIV сто ле ћу, при ли ком слу жбе бо жи је ду бро-
вач ки „гла го ља ши“ су упо тре бља ва ли ћи рил ске 
ру ко пи се ко ји су по сто ја ли у њи хо вим цр ква ма на 
ду бро вач кој те ри то ри ји. Ов де су ћи рил ски лек ци-
о на ри би ли упо тре бља ва ни за ла тин ску ми су све 
до XVII сто ле ћа,64 с об зи ром на то да се на кон XIV 
сто ле ћа на под руч ју Ду бро вач ке ре пу бли ке ви ше 
не спо ми њу „сла вен ски све ште ни ци“. Ћи рил ске 
пре пи се лек ци о на ра ко ји су има ли ли тур гич ку 
на ме ну из ра ђи ва ли су све ште ни ци за јав ну упо-
тре бу у цр ква ма; та кав је дан при мер пред ста вља 
и Ду бро вач ки лек ци о нар ко ји се од XVI сто ле ћа 
на ла зи до ми ни кан ском ма на сти ру у Ду бров ни ку. 
Ду бро вач ка офич ја од но сно слу жбе на ста ја ла 
су као пре во ди из ла тин ског у сло вен ски је зик, 
чу ва ју ћи при то ме у сво јој осно ви еле мен те ста-
ри јих ду бро вач ких тек сто ва (та кав је слу чај са 
слу жба ма Де ви ци Ма ри ји). Да су при мор ски, па 
та ко и ду бро вач ки мо ли тве ни ци са ла тин ског 

62 У при лог овој ар гу мен та ци ји, Ђа не ли се по зи ва и на 
сту ди ју о До мин ку Зла та ри ћу – A. Va il lant, La lan gue de D. 
Zlatarić, Pa ris 1928, 127.

63 У сло бод ним сти хо ви ма је са чи њен и пре вод по зна те 
се квен це Св. То ме Аквин ског на пра зник Те ло во, а са чу ван 
је у ду бро вач ком ми са лу из XVI ве ка, чи ји фраг мент из но си 
Ђа не ли: „Хвал’, Си о не, спа си те ља, / хвал’ во е во ду и па сти ра / 
пје сна ми ве се ли је ми. / Кол је мо жеш, тол је хле пи, / јер сла ве не 
мож из ре ћи; / ве ћа бо је од сви јех“ (Ћ. Ђа не ли, Нав. де ло, 156).

64 По ред мно го број них ру ко пи са, у XVI сто ле ћу се по ја-
ви ла јед на ду бро вач ка ћи ри ли цом штам па на књи га на ме ње на 
ка то ли ци ма, а то је ка те хи зам ко ји је ве не ци јан ски ка ли граф 
Ка ми ло За не ти штам пао 1583. го ди не (P. Kolendić, Mletački 
ka li graf Ka mi lo Za ne ti kao štampar jed nog dubrovačkog ka te
ki zma, Zbor nik Mi la nu Rešetaru II, Du brov nik 1931, 265–269).

65 B. Vod nik, Po vi jest hr vat ske književnosti I, Za greb 1913, 30.
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ве не ци јан ска из да ња ка то лич ког мо ли тве ни ка 
на срп ско хр ват ском је зи ку штам па на ћи ри ли цом 
(Офич је од бла же не дје ве Ма ри је и Пет најст 
мо ли та ва све те Бри чи де). Упо ред ном ана ли-
зом ука зао је на слич но сти ћи рил ског мо ли тве-
ни ка са ско ро пи сом, али и на из ве сне раз ли ке у 
по гле ду ор то гра фи је. Утвр дио је да је Ма ри јин 
мо ли тве ник у осно ви пи сан гла го љи цом на цр-
кве ном је зи ку, а у ла тин ској ре дак ци ји је пре нет 
на на род ни је зик, из гу бив ши та ко не по сред ну 
ве зу са ли тур гиј ским је зи ком сло вен ске слу жбе 
бо жи је. По дроб на ана ли за је зи ка и тек ста Мо
ли та ва све те Бри чи де до ве ла га је до за кључ-
ка да је не по сред на ма ти ца би ла ла ти нич ка и 
у ча кав ско-дал ма тин ском го во ру, а ду бро вач ки 
ре дак тор је при ли ком из да ва ња Мо ли тве ни ка 
ча кав ско-дал ма тин ске об ли ке за ме нио ду бро-
вач ким. Ре ше тар је уста но вио да се нај ста ри ји 
текст нај бо ље са чу вао у срп ском из да њу из 1512. 
го ди не. Пре ма овом из да њу је уоб ли чен ћи рил-
ски мо ли тве ник из дат у Ве не ци ји 1571. го ди не. 
Ре ше тар је тим по во дом ра све тлио у на у ци до 
та да не ре ше но пи та ње иден ти те та штам па ра Ја-
ко ба Ба ро ми ћа. У це ло сти са гле дан, књи жев но-
исто риј ски и је зич ки рад Ми ла на Ре ше та ра на 
под руч ју ду бро вач ких збор ни ка и мо ли тве ни ка 
ука зу је на ње гов син те тич ки увид у про бле ма-
ти ку ко јој је при сту пао као ре не сан сни чо век, 
те мељ но и еру дит ски, ре кон стру и шу ћи нај та-
на ни је по је ди но сти ра ди пред ста вља ња ја сних и 
ар гу мен то ва них но ви на у ис тра жи ва њу.

упо тре бља ва ли ћи рил ске ру ко пи се ко ји су по-
сто ја ли у њи хо вим цр ква ма. Пр ви је от крио од-
ло мак ру ко пи сног еван ђе ли ста ра пи са ног гла го-
љи цом из XV ве ка, у до ми ни кан ској би бли о те ци 
у Ду бров ни ку, као и де се так ру ком пи са них и 
штам па них ла ти нич ких и ћи рил ских слу жби 
из вре ме на ре не сан се; они све до че о ге не зи 
ду бро вач ког на род ног го во ра, ко ји је од са мих 
за че та ка пред ста вљао ије кав ску што кав шти ну. 
Ре ше тар је за слу жан и за от кри ће лек ци о нарâ 
на на род ном је зи ку из раз до бља XIV и XV ве ка 
(Кор чу лан ски и За дар ски), ко је је кра јем XIX 
ве ка из дао под на сло вом За дар ски и Ра њи нин 
лек ци о нар. Они та ко ђе све до че о за сту пље но-
сти на род ног је зи ка што кав ско-је кав ског ти па 
у ду бро вач ким мо ли тве ни ци ма, као и о оби ча-
ју да се лек ци је чи та ју на ла тин ској ми си и на 
на род ном је зи ку.

Ба ве ћи се ла ти нич ким и ћи рил ским пре пи-
си ма Бер нар ди но вог лек ци о на ра у Ду бров ни ку, 
Ре ше тар је утвр дио да су пре не ти са ча кав ско-
икав ског је зи ка сво је ма ти це на што кав ско-је-
кав ски го вор, ко јим су Ду бров ча ни од иско на 
го во ри ли у гра ду. По себ ну па жњу по све тио је 
ду бро вач ком мо ли тве ни ку из 1512. го ди не ко-
ји је из дао Ду бров ча нин Фра њо Рат ко вић, а за 
ко ји ис ти че да је срп ски по је зи ку; ово је, пре ма 
Ре ше та ру, нај ста ри ја срп ска књи га штам па на ћи-
ри ли цом. У са рад њи са Ћи ром Ђа не ли јем об ја-
вио је Дви је ду бро вач ке слу жбе из сре ди не XVI 
ве ка, а у њи хо вом ис тра жи ва њу по шао је од два 
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уоста лом, ауто ру до не ла зва ње уни вер зи тет ског 
на став ни ка сло вен ске фи ло ло ги је. Иден ти чан 
„не спо ра зум“ по на вља се и са два ра да о ду бро-
вач ким до ку мен ти ма и пре пи си ма ко ји су до-
жи ве ли сво ја пр ва из да ња у збир ци Љу бо ми ра 
Сто ја но ви ћа Ста ре срп ске по ве ље и пи сма 1929. 
и 1934. го ди не.7 Ипак, сва три на ве де на тек ста 
са др же дра го це не по дат ке о ин сти ту ци о нал ном 
раз во ју ћи ри лич ке до ку мен тар не пи сме но сти 
у сред њо ве ков ном Ду бров ни ку и лич но сти ма 
ње них глав них но си ла ца, док рас пра ве о од но-
си ма из ме ђу ви ше стру ких при ме ра ка по је ди них 
до ку ме на та не по сред но до при но се њи хо вој ди-
пло ма тич кој ана ли зи, обез бе ђу ју ћи на тај на чин 
фи ло ло гу Ре ше та ру ме сто ме ђу исто ри ча ри ма 
ду бро вач ке срп ске кан це ла ри је и су де о ни ци ма у 
кри тич кој об ра ди ове ве о ма дра го це не ску пи не 
исто риј ских из во ра. 

С дру ге стра не, ве ли ки број Ре ше та ро вих ра-
до ва из исто ри је књи жев но сти ко ри сти гра ђу и 
ис тра жи вач ки при ступ ко ји се мо гу сма тра ти 
свој стве ним исто ри ча ри ма. Ов де у пр вом ре ду 
спа да ју про со по граф ске цр ти це о ста рим ду бро-
вач ким књи жев ни ци ма – на при мер, Ре ше тар 
све до чан стви ма хе рал дич ких из во ра по твр ђу је 

У тре ћем то му Ен ци кло пе ди је срп скохр
ват скосло ве нач ке, штам па ном 1928. го ди не, 
Ми лан Ре ше тар је пред ста вљен као „про фе сор 
Уни вер си те та у пен си ји“ ко ји се „ба ви нај ви ше 
срп ско хр ват ским је зи ком, ње го вом исто ри јом, 
ди ја лек ти ма и ак цен то ло ги јом, ста ром ду бро-
вач ком књи жев но шћу и у оп ште ду бро вач ким 
ста ри на ма“.1 За и ста, Ре ше тар је у свој ству са-
рад ни ка на том ен ци кло пе диј ском про јек ту, 
по ред од ред ни ца о ду бро вач кој књи жев но сти, 
по зо ри шту и де се ти на ма Ду бров ча на ко ји су 
оста ви ли траг на раз ли чи тим по љи ма пи са ног 
ства ра ла штва, та ко ђе об ра дио де се так пре вас-
ход но исто риј ских лич но сти ста рог Ду бров ни ка 
и на пи сао оп ши ран при каз исто ри је гра да.2 Још 
јед ну по твр ду да су са вре ме ни ци овог ро ђе ног 
Ду бров ча ни на и ви ше стру ког ака де ми ка сма-
тра ли ка ко фи ло ло гом и исто ри ча рем књи жев-
но сти та ко и исто ри ча рем по себ но по све ће ним 
про шло сти свог за ви ча ја, пру жа Збор ник из 
ду бро вач ке про шло сти Ми ла ну Ре ше та ру о 
70ој го ди шњи ци жи во та, у ком су тек сто ви 
при ло же ни на дар ју би ла ру гру пи са ни у исте 
три це ли не – исто риј ску, књи жев ну и је зич ку.3 
Ипак, у ка сни јим ен ци кло пе диј ским при ка зи ма 
и оп шти јим пре гле ди ма Ре ше та ро ве де лат но сти 
ње го во ба вље ње ду бро вач ком исто ри јом не ма ни 
при бли жно та ко ис так ну то ме сто.4 Та окол ност 
мо же се ту ма чи ти као по сле ди ца не у мит ног, па и 
објек тив ног, су да вре ме на, али у на шој пред ста-
ви о Ре ше та ру и ње го вој уло зи у ис тра жи ва њу 
ду бро вач ке про шло сти она ства ра сво је вр сну 
пра зни ну ко ја за вре ђу је по ку шај по пу ња ва ња.5

Пре ци зно од ре ђи ва ње де ла Ре ше та ро вог опу-
са у ко јем он на сту па као исто ри чар Ду бров-
ни ка ну жно по ста вља про блем гра ни ца из ме ђу 
фи ло ло ги је, исто ри је књи жев но сти и исто ри је 
као срод них ди сци пли на скло них те мат ском 
пре кла па њу и про жи ма њу ис тра жи вач ких при-
сту па. До бар при мер пру жа обим на сту ди ја о 
ду бро вач ким по ве ља ма из раз до бља од XIII до 
XV ве ка, ко ју је Ре ше тар об ја вио у Ја ги ће вом 
Ар хи ву за сло вен ску фи ло ло ги ју 1894. и 1895. 
го ди не.6 Иако би исто ри чар из ње ног на сло ва 
нај пре оче ки вао ди пло ма тич ку или исто риј ско-
прав ну ана ли зу ду бро вач ке до ку мен тар не за о-
став шти не тог вре ме на, она у ства ри ко ри сти бо-
га ти фонд ду бро вач ких ћи ри лич ких до ку ме на та 
као под ло гу за фи ло ло шка ис тра жи ва ња ко ја су, 
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1 На род на ен ци кло пе ди ја срп скохр ват скосло ве нач
ка III, За греб 1928, 762 (Алек сан дар Бе лић).

2 На род на ен ци кло пе ди ја I, За греб 1925, 660–667.
3 Zbor nik iz dubrovačke prošlosti Mi la nu Rešetaru o 70oj 
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301–302; Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, Бе о град 2008, 950. 
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у пр вом сег мен ту ње ног по гла вља по све ће ног Ре ше та ро вом 
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али и вер ски жи вот, суд ство, ка зне на по ли ти ка, 
јав на без бед ност, др жав но уре ђе ње и по ло жај 
раз ли чи тих дру штве них гру па, од вла сте ле до 
по слу ге и сред њо ве ков них ро бо ва.

Ма да је ова „си сте ма ти за ци ја“ на сту пи ла тек 
ду бо ко у зре лом до бу ње го вог ства ра ла штва, Ре-
ше та ро ве исто ри о граф ске те жње по че ле су да 
се ис по ља ва ју знат но ра ни је. Пр вим ње го вим 
исто ри о граф ским тек стом о Ду бров ни ку мо же 
се сма тра ти при лог у Ста ри на ма Ју го сла вен ске 
ака де ми је за 1893. го ди ну, у окви ру ко јег су об-
ја вље на и крат ко про ко мен та ри са на два пи са на 
све до чан ства о стра да њу гра да у „Ве ли кој тре-
шњи“, ра зор ном зе мљо тре су од 6. апри ла 1667. 
го ди не.13 Фор мал но бли ска та да до ми нант ном 
по зи ти ви стич ком усме ре њу исто риј ских ис тра-
жи ва ња на до га ђај ну исто ри ју, ова те ма се та ко ђе 
са свим до бро укла па у Ре ше та ров кул тур но и-
сто риј ски при ступ ду бро вач кој про шло сти, као 
по је ди нач но ве ро ват но нај зна чај ни ји до га ђај за 
уну тра шњи жи вот гра да у мно го ве ков ном раз до-
бљу ње го ве са мо стал но сти. Отуд не из не на ђу је 
што јој се и ка сни је вра ћао – 1901. го ди не, ка да се 
освр нуо на још јед но дра го це но пи са но све до чан-
ство оче ви ца, и 1936, ка да је при ка зао де ло ва ње 
ду бро вач ких ор га на вла сти у ме се ци ма по сле 
ка та стро фе,14 док се 1929. го ди не по за ба вио и ни-
зом ма њих по тре са ко ји су уз не ми ра ва ли ста нов-
ни штво Ду бров ни ка у пе тој де це ни ји XIX ве ка.15 

За ни мљи во је при ме ти ти ка ко је Ре ше тар на 
сли чан на чин сво јим ин те ре со ва њи ма под ре ђи-
вао још јед ну оми ље ну фор му по зи ти ви стич ке 
исто ри о гра фи је – би о гра фи ју. На по че так ове 
ску пи не ње го вих ра до ва мо же се ста ви ти текст 
из 1899. го ди не Ду бро вач ки по по ви у по чет ку 

по ро дич но по ре кло мај ке пе сни ка Ива на Гун ду-
ли ћа, по да ци ма фи рен тин ског двор ског ле то пи-
са да ти ра ње го ву пе сму по све ће ну то скан ском 
вој во ди Фер ди нан ду II, а на осно ву бе ле жа ка из 
ма тич них књи га умр лих и са хра ње них от кла ња 
не ке не до у ми це у по гле ду да ту ма ње го ве смр ти и 
ука зу је на нај ве ро ват ни ју ло ка ци ју ње го вог гро-
ба.8 Осим то га, исто ри о граф ски са др жа ји до ла зе 
до из ра жа ја у при ло зи ма по све ће ним исто ри ји 
ду бро вач ког по зо ри шног жи во та, по пут оног о по-
пу лар ној по клад ној ма ски „ту ри ци“ или о ме сти-
ма и на чи ну од и гра ва ња по зо ри шних пред ста ва, 
ко ји по чи ва ју на по да ци ма из од лу ка град ских 
вла сти са чу ва них у Ду бро вач ком ар хи ву, те пи-
сме ним и усме ним све до чан стви ма оче ви да ца, 
укљу чу ју ћи ту и соп стве на се ћа ња.9 

Ипак, од ре ђи ва ње Ре ше та ра као исто ри ча-
ра Ду бров ни ка по чи ва на мно го чвр шћим осно-
ва ма не го што су то при ме на исто ри о граф ског 
при сту па у ба вље њу књи жев ним фе но ме ни ма 
или уз гред на по моћ исто ри ча ри ма у про у ча ва њу 
ду бро вач ких ћи ри лич ких до ку ме на та. На и ме, 
ме ђу ње го вим об ја вље ним тек сто ви ма на ла зи 
се чак пе де се так на сло ва по све ће них те ма ма из 
ду бро вач ке про шло сти ван обла сти фи ло ло ги је 
и исто ри је књи жев но сти. Оп сег тих те ма, ко ји је 
услед сво је упа дљи ве ра зно вр сно сти у Ен ци кло
пе ди ји срп скохр ват скосло ве нач кој обе ле жен 
из ра зом „ду бро вач ке ста ри не уоп ште“, сам Ре ше-
тар је пре ци зни је од ре дио у два по кон цеп ци ји и 
вре ме ну на стан ка вр ло бли ска при ло га из зре лог 
пе ри о да сво је де лат но сти – Кул тур не сли чи це 
из Ду бров ни ка сред њег ви је ка (1922) и Из кул
тур нога жи во та ста ро га Ду бров ни ка (1923).10 
Ови на сло ви, ко ји ја сно упу ћу ју на по ље кул тур не 
исто ри је, има ју код Ре ше та ра до не кле осо бе но 
зна че ње. По ла зе ћи од за па жа ња да су по ли тич ка 
и књи жев на исто ри ја Ду бров ни ка „до бро по зна-
те“ и да се „об је ма при зна је ва жност и ври јед ност“, 
он као свој циљ на во ди при ка зи ва ње „кул тур ног 
т. ј. уну тра шњег жи во та“ гра да.11 Ово на пр ви 
по глед нео бич но по и сто ве ћи ва ње кул тур ног и 
уну тра шњег жи во та по ста је ра зу мљи ви је у све-
тло сти Ре ше та ро вог схва та ња да је Ду бров ник 
„осно ван као уто чи ште кул ту ре и ци ви ли за ци је“, 
те да му је по то њи „по ли тич ки раз ви так су сед-
них зе ма ља још ја че ути снуо тај ка рак тер и то 
зва ње“.12 По што је, да кле, Ду бров ник у це ли ни 
сво је вр стан кул ту ро ло шки фе но мен, он да се и 
це ло куп ни град ски жи вот мо же по сма тра ти као 
та кав. Отуд у по ме ну тим ра до ви ма ме сто на ла зе 
те ме као што су обра зо ва ње, здрав ство, књи жар-
ство и штам пар ство, јав на и стам бе на ар хи тек ту-
ра, по кућ ство, лук су зно за нат ство, му зи ка, лов, 
игре и свет ко ви не, по ро дич ни жи вот и оби ча ји, 

8 Wer war Gundulić’s Mut ter?, Ar chiv für sla vische Phi lo lo-
gie 31 (1910), 478 (бр. 110); Ко је је го ди не по ста ла Гун ду ли
ће ва пје сма Фер ди нан ду II?, При ло зи за књи жев ност, је зик, 
исто ри ју и фол клор 2/2 (1922), 180–183 (бр. 185); Ko je ga je 
da na umro i gdje je sa hra njen Gundulić?, Du brov nik XVI/17 
(1939), 1–2 (бр. 309).

9 Dubrovačka „Tu ri ca“, Zbor nik za na rod ni život i običaje 
južnih Sla ve na 29/2 (1934), 79–80 (бр. 277); Sta ri dubrovački 
te a tar, Na rod na sta ri na 1 (1922), 97–106 (бр. 188).

10 Кул тур не сли чи це из Ду бров ни ка сред ње га ви је ка, 
Срп ски књи жев ни гла сник 6 (1922), 423–436 (бр. 187); Iz kul
tur no ga života sta ro ga Du brov ni ka, Ju go sla ven ska nji va VII/1 
(1923), 367–372, 396–403 (бр. 196).

11 Iz kul tur no ga života, 367.
12 Исто, 368.
13 Dva izvještaja o ve li koj dubrovačkoj trešnji, Sta ri ne JAZU 

26 (1893), 27–32 (бр. 18).
14 Ve li ka Dubrovačka trešnja po opi su ho lan cko ga kon su

la u Smir ni, Du brov nik X/46 (1901), 1–3 (бр. 57); Pr vo vri je me 
u Du brov ni ku po sli je ve li ke trešnje od god. 1667, No vo do ba 
XVIII/86 (12. april 1936), 13 (бр. 295).

15 Тре шње у Ду бров ни ку г. 1843–1845, Gla snik Du bro-
va čkog učenog društva „Sve ti Vla ho“ 1 (1929), 47–49 (бр. 245).
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По ред де мо граф ског опа да ња вла сте о ског ста ле-
жа и су ко ба ко ји су га раз ди ра ли то ком по след ња 
два ве ка по сто ја ња Ре пу бли ке,25 ауто ро ву па жњу 
та да су при ву кла и сло вен ска пре зи ме на ду бро-
вач ких вла сте о ских ро до ва и њи хо вих по је ди них 
огра на ка,26 да би се у је ди ном ка сни јем при ло гу 
из окви ра ове те ме упу стио у по ку шај иде ал не 
ре кон струк ци је по пи са град ске вла сте ле на осно-
ву спи ско ва са оп ште них у де ли ма ду бро вач ких 
исто ри о гра фа.27 Нај зад, тек стом из 1926. го ди не 
о ор га ни за ци ји град ске упра ве на кон уки да ња 
ста ре Ду бро вач ке ре пу бли ке у вре ме фран цу ске 
оку па ци је по чет ком XIX ве ка28 за по чи ње гру па 
при ло га по све ће них уну тра шњем уре ђе њу Ду-
бров ни ка као још јед ном обе леж ју ње го ве кул-
ту ре у сми слу ко ји је том пој му да вао Ре ше тар. 
У њу спа да ју оп ши ран пре глед исто ри ја та Ве ли-
ког ве ћа, скуп шти не град ске вла сте ле, обо га ћен 
освр том на чи ни о це по ли тич ке кул ту ре као што 
су на чи ни рас пра вља ња и гла са ња, рад „Дру го ви“ 
мле тач ких кне зо ва у Ду бров ни ку, по све ћен јед-
ној од осо бе но сти град ског уре ђе ња из вре ме на 
мле тач ке вла сти, као и ко мен тар ду бро вач ког 
за ко на о ми ра зу из 1235. го ди не, „нај ста ри јег 

на ше га ви је ка, ко ји кроз низ би о граф ских на по-
ме на да је груп ни пор трет па ро хиј ског све штен-
ства на про сто ру бив ше Ре пу бли ке у пр вим го-
ди на ма аустриј ске вла сти.16 Већ сле де ће го ди не, 
кроз осврт на де лат ност ду бро вач ког ле ка ра из 
XVI ве ка, пор ту гал ског Је вре ји на Ама та Лу зи-
тан ца, Ре ше тар ће про го во ри ти о здрав стве ној 
кул ту ри Ду бров ни ка, па и су сед них обла сти под 
тур ском вла шћу.17 Исто та ко, би о граф ска ски ца 
о То ми На та ли ћу Бу ди сла ви ћу, тре бињ ско-мр-
кан ском би ску пу с по чет ка XVII ве ка, пру жа му 
по вод да се освр не на ка то лич ко сло вен ско бо-
го слу же ње у ду бро вач кој обла сти и ме ђу кон фе-
си о нал не од но се уоп ште,18 а цр ти це о фра њев цу 
Бе не дик ту Ор си ни ју и до ми ни кан цу Вин чен цу 
Ком ни ну, об ја вље не под ка рак те ри стич ним на зи-
вом Два ду бро вач ка швин дле ра скре ћу па жњу 
на ин те ре со ва ње ста рих Ду бров ча на за ге не а ло-
шка ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи скло ност ка ма-
што ви тим ро до слов ним кон струк ци ја ма.19 Тек се 
за рад о ду бро вач ком над би ску пу Рај нал ду Гра-
ци ја ни ју, ис так ну том при пад ни ку фра ње вач ког 
ре да из пр вих де це ни ја XVI ве ка, мо же ре ћи да 
пред ста вља пра ви би о граф ски при лог ко ји ко ри-
гу је са зна ња о вре ме ну ње го ве остав ке и смр ти.20

Да ле ко нај ве ћи број Ре ше та ро вих тек сто ва о 
исто ри ји Ду бров ни ка ипак се не по сред но ба ви 
пи та њи ма из окви ра од ре ђе ног ње го вим схва та-
њем „кул тур ног т. ј. уну тра шњег жи во та“ гра да. 
На ста ју ћи у раз до бљу од по чет ка XX ве ка па 
до по след њих го ди на Ре ше та ро вог жи во та, ови 
тек сто ви об ра ђу ју не ко ли ко ве о ма ра зно ли ких 
те ма. Не ки ма су по све ће ни са мо је дан или два 
на сло ва, по пут по мор ства и кул тур них ве за са 
ино стран ством,21 али за дру ге је ја сно да су трај-
ни је при вла чи ле па жњу ауто ра, ко ји им се вра ћао 
у ви ше на вра та. Шта ви ше, за њих три мо же се 
сте ћи ути сак да су про грам ски об ра ђи ва не, јер 
су ја сно на зна че не у Ре ше та ро вим ски ца ма за 
кул тур ну исто ри ју Ду бров ни ка из 1922. и 1923. 
го ди не, а тек сто ви ко ји се њи ма ба ве на ста ли су 
углав ном у на ред них не ко ли ко го ди на. На при-
мер, те ма исто ри ја та град ских гра ђе ви на на че та 
је 1924. го ди не при ло гом Сли ке ста рог Ду бров
ни ка, у ко јем се ана ли зи ра ве ро до стој ност ли ков-
них пред ста ва гра да, по себ но оних из вре ме на 
пре 1667,22 а на ста вље на тек сто ви ма о из гле ду 
гра да 1590. го ди не, дво ра ни за за се да ња ду бро-
вач ких ве ћа, ло ка ци ја ма и на зи ви ма град ских 
там ни ца и зда њу кне же вог дво ра.23 Исто та ко, 
Ре ше тар се у ни зу тек сто ва об ја вље них 1925. 
го ди не по за ба вио нај зна чај ни јим дру штве ним 
гру па ма у жи во ту ста рог Ду бров ни ка – бо га тим 
пу ча ни ма оку пље ним у бра тов шти не ла за ри на 
и ан ту ни на24 и, на рав но, град ском вла сте лом. 

16 Dubrovački po po vi u početku našega vi je ka, Du brov nik – 
ka len dar za pro stu 1899. go di nu, Du brov nik 1899, 68–73 (бр. 41).

17 Амат Лу зи та нац, ду бро вач ки ље кар XVI. ви је ка, 
Бран ко во ко ло 6 (1900), 1237–1240, 1264–1266, 1301–1304 
(бр. 49).

18 To ma Natalić Budislavić i ńegov „Col le gi um Ort ho do
xum“ u Du brov ni ku, Rad JAZU 206 (1915), 136–141 (бр. 151).

19 Dva dubrovačka švindlera iz 17oga vi je ka, Dubrovački 
list II/10 (1925), 1–2 (бр. 208).

20 Con tri bu to al la bi o gra fia del P. Ra i nal do Gra zi a ni, ex
Ge ne ra le dell’Or di ne e Ar ci ve sco vo di Ra gu sa, Ar chi vum Fran-
ci sca num Hi sto ri cum 24 (1931), 127–131.

21 Ka pe tan Jo zo Orebić, Du brov nik X/7 (1901), 2; Dubro
vački brod XVI. vi je ka, Du brov nik XVII/13 (1908), 1–2 (бр. 97); 
Sta ri du brov nik i njemački svi jet, Ca mil la Lu cer na, Graz 1938, 
133–139 (бр. 308).

22 Sli ke sta ro ga Du brov ni ka, Na rod na sta ri na 3 (1924), 
176–189 (бр. 205).

23 Krat ka vi jest o Du brov ni ku iz kra ja XVI. v., Dubrovački 
list IV/21 (1927), 2; Dubrovačka „Vijećnica“, Vje snik Hr vat skog 
arheološkoga društva, 15 (1928), 43–48 (бр. 234); Dubrovačke 
tam ni ce, Gla snik Dubrovačkog učenog društva „Sve ti Vla ho“ 1 
(1929), 39–44 (бр. 237); Sadašnji dubrovački „Dvor“, No vo do ba 
XVIII/86 (1936), 14 (бр. 296).

24 An tu ni ni i la za ri ni, Dubrovački list II/37 (1925), 1–2 (бр. 
219).

25 No va dubrovačka vla ste la, Dubrovački list II/13 (1925), 
1–2 (бр. 208); Sa la man ke zi i sor bo ne zi, Dubrovački list II/19 
(1925), 1–2 (бр. 214); Po sljed nji dubrovački vla ste lin, Dubrovački 
list II/25 (1925), 2–3 (бр. 215).

26 Sla ven ska pre zi me na dubrovačke vla ste le, Dubrovački 
list II/32 (1925), 2, II/33 (1925), 1–2 (бр. 218).

27 По пис ду бро вач ки јех вла сте о ски јех по ро ди ца, Gla-
snik Dubrovačkog učenog društva „Sve ti Vla ho“, 1 (1929), 1–11 
(бр. 242).

28 Početak dubrovačke općine, Dubrovački list III/26 (1926), 
1–2 (бр. 225).
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је као син ду бро вач ког град ског по гла ва ра Па ва 
Ре ше та ра до шао на свет и про вео сво је де чач-
ке го ди не, док пре ци зност у пред ло гу уби ка ци је 
Гун ду ли ће вог гро ба ис под ол та ра фра ње вач ке 
цр кве оста вља ути сак спо соб но сти да се у сва ком 
тре нут ку при зо ве пред очи де таљ на сли ка тог 
то ли ко пу та ви ђе ног про сто ра. Јед на ко зна чај на 
би ла је и ње го ва бли скост са дру гим слич ним 
жи вим ба шти ни ци ма ду бро вач ке про шло сти – на 
при мер, по твр ду не ких прет по став ки ко је је из нео 
о там ни ца ма у двор ском ком плек су и о су сед ном 
зда њу већ ни це пру жио му је „ста ри при ја тељ, 
са вјет ник Кар ло Зах, ко ји је дје те том жи вио у 
ста ну под Ви јећ ни цом“.38 Шта ви ше, за по је ди не 
те ме, по пут по жа ра у Већ ни ци 1817. го ди не, стра-
ха од зе мљо тре са 1843–1845. или при ка зи ва ња 
по зо ри шних пред ста ва то ком пр ве по ло ви не XIX 
ве ка, број на Ре ше та ру по зна та ка зи ва ња ста ри-
јих ду бро вач ких на ра шта ја упо тре бље на су као 
усме ни исто риј ски из вор. 

спо ме ни ка при ват ног жи во та у ста ром Ду бров-
ни ку“, ко ји Ре ше тар ко ри сти да про го во ри о још 
јед ном сег мен ту сво је кул тур не исто ри је – по ро-
дич ном жи во ту и свет ко ви на ма.29

Са свим дру га чи ји слу чај од ових гру па тек-
сто ва на ста лих по сле „си сте ма ти за ци је“ из 
1922/23. го ди не пред ста вља че твр та ве ћа це-
ли на у Ре ше та ро вом ба вље њу „ду бро вач ким 
ста ри на ма“ – ну ми зма ти ка. На го ве ште но још 
1905. го ди не об ја вљи ва њем уоп ште ног пре гле да 
ду бро вач ких но ва ца на ме ње ног ита ли јан ским 
чи та о ци ма,30 ње го во ин те ре со ва ње за ту област 
из не дри ло је то ком на ред них пет на е стак го ди на 
још де се так при ло га о нов цу, ме да ља ма и др-
жав ним обе леж ји ма Ду бро вач ке ре пу бли ке.31 
По што је овим тек сто ви ма про мо ви сан у ста тус 
ну ми зма тич ког ауто ри те та на ју жно сло вен ском 
про сто ру, Ре ше тар је 1920. го ди не об ја вио про-
грам ски чла нак Ну ми зма ти ка у Ју го сла ви ји, у 
ко јем је од ре дио окви ре ну ми зма тич ког на сле ђа 
но ве др жа ве, пру жио пре глед рас по ло жи ве гра ђе 
и ли те ра ту ре и ука зао на прав це да љих ис тра-
жи ва ња, по зи ва ју ћи пре све га на из ра ду си сте-
мат ских пре гле да и опи са.32 Део тог про гра ма 
за ко ји је био нај по зва ни ји да га лич но спро ве де 
Ре ше тар је не ду го за тим и оства рио об ја вљи ва-
њем нај о бим ни јег де ла у свом це ло куп ном опу су 
– Ду бро вач ке ну ми зма ти ке.33 На пре ко 1100 
стра на по де ље них у два то ма он да је не са мо 
по дроб ну, бо га то илу стро ва ну де скрип ци ју и 
ка та ло ги за ци ју ста рих ду бро вач ких ко ва ни ца, 
не го и исто ри јат ду бро вач ког нов чар ства и ме-
да љер ства, при ла жу ћи уз то оп шир не освр те на 
јав не и при ват не пе ча те, др жав на зна ме ња, па и 
ста ри ду бро вач ки си стем ме ра. Ње го ва про дук-
ци ја на овом по љу ни је по су ста ла ни по сле ове 
ве ли ке син те зе – пи сао је при ло ге на ита ли јан-
ском о ду бро вач кој ков ни ци,34 вра ћао се не ре-
ше ним пи та њи ма,35 ко мен та ри сао но ве на ла зе36 
и, ма да већ ду бо ко у осмој де це ни ји жи во та, 
убе дљи во по би јао те зе дру гих ис тра жи ва ча о 
на вод ном ра ни јем по чет ку ко ва ња по је ди них 
нов ча них ти по ва.37 

За сту пље на ова ко ве ли ким бро јем об ја вље-
них тек сто ва из свих раз до бља ње го вог рад ног 
ве ка, Ре ше та ро ва де лат ност на ра све тља ва њу 
исто ри је Ду бров ни ка ван окви ра фи ло ло шких 
и књи жев но и сто риј ских те ма очи глед но је по чи-
ва ла на жи вом ин те ре со ва њу и сна жној мо ти ва-
ци ји. Осим то га, она је има ла чвр сто упо ри ште 
у не по сред ном до ди ру ко ји је са спо ме ни ци ма те 
исто ри је Ре ше тар ус по ста вио до слов но од ро ђе-
ња. Та ко у ње го вим тек сто ви ма о ар хи тек тон-
ском ком плек су Кне же вог дво ра чи та лац осе ћа 
ауто ров по се бан од нос пре ма том зда њу у ко јем 

29 Dubrovačko Ve li ko vijeće, Du brov nik – mjesečna ilu stro-
va na re vi ja, I (1929), 3–10, 60–68 (бр. 238); „Dru go vi“ mletačkih 
kne zo va u Du brov ni ku, Na rod na sta ri na 12 (1933), 126–130; 
Naj sta ri ji dubrovački za kon o prćijama i pi ro vi ma, Du bra va 
III/22 (1935), 3 (бр. 285).

30 Le mo ne te del la Re pub bli ca di Ra gu sa, Ri vi sta ita li a na di 
nu mi sma ti ca e sci en ce af fi ni 18 (1905), 215–230 (бр. 85).

31 Me da lje Dubrovačke re pu bli ke, Du brov nik XVII/52 
(1908), 5–6, XVII/53 (1908), 3–4 (бр. 99); Spo me ni ce 
Dubrovačke re pu bli ke, Du brov nik XVIII/2 (1909), 1, XVIII/3 
(1909), 1 (бр. 108); Pečat, za sta va i grb Dubrovačke re pu bli ke, 
XVIII/30 (1909), 1–2, XVIII/31 (1909), 2–3, XVIII/32 (1909), 
1–2, XVIII/33 (1909), 1–2, XVIII/34 (1909), 1–2, XVIII/35 
(1909), 1–2 (бр. 106); Ri jet ke no vi je dubrovačke me da lje, Cr-
ve na Hr vat ska XX/83 (1910), 2–3 (бр. 115); Das Münzwesen 
der Republik Ragusa, Monatsblatt des Numismatischen Gesell-
schaft in Wien 8 (1910), 185–193, 202–207, 222–223 (бр. 114); 
Zu den ragusaner Fälschungen von polnischen Dreigröschern 
der Stadt Riga, ibidem, 233–234 (бр. 113); Ein ungarichragus
anischer Taler der Kaiserin Maria Theresia, Monatsblatt des 
Numismatischen Gesellschaft in Wien 10 (1916), 113–117 (бр. 
158); Sammlung Rešetar, ibidem, 153–155 (бр. 157); Wie ist in 
der Numismatik der Begriff ”Variante” aufzufassen?, ibidem, 
225–231 (бр. 159); Sta ro dubrovačko poštenje, No va Evro pa 
I (1920), 66–68 (бр. 170).

32 Nu mi zma ti ka u Ju go sla vi ji, Ju go sla ven ska ob no va – Nji va 
4 (1920), 776–779 (бр. 172).

33 Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I, Срем ски Кар лов ци 1924, 
II, Бе о град – Зе мун 1925 (бр. 201, 209).

34 La fi ne del la zec ca di Ra gu sa, Ras seg na nu mi sma ti ca 27 
(1930), 1–7 (бр. 253); La zec ca di Ra gu sa nel Cor pus num mo
rum ita li co rum, Ras seg na nu mi sma ti ca 33 (1936).

35 Ugar skodubrovački ta lir ca ri ce Ma ri je Te re zi je, Bulićev 
zbor nik – naučni pri lo zi posvećeni Fra nu Buliću, Za greb – Split 
1924, 677–680; Dubrovačka per pe ra od g. 1618, Numizmatičar 
2 (1935), 9 (бр. 283).

36 Tre me da glie po co co no sci u te di Ra gu sei, Ras seg na nu-
mi sma ti ca 30 (1933), 16–17 (бр. 272); Još jed na do sad ne po zna ta 
dubrovačka min ca iz XV. vi je ka, Nu mi sma ti ka 1 (1933), 9–11.

37 Naj sta ri je dubrovačke min ce, Nu mi sma ti ka 2–4 (1934–
1936), 65–69 (бр. 291); Početak ko va ńa dubrovačkoga nov ca, 
Rad JAZU 266 (1939), 149–170 (бр. 310).

38 Dubrovačka „Vijećnica“, 47.
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ар хив ских бе ле шки ко је „ни је су још из да не“, сва-
ка ко из ва ђе них из оче вих ис пи са,41 лич них све до-
чан ста ва, па и јед не фо то гра фи је. С дру ге стра не, 
не ма ли број при ло га на стао је ве ћим де лом или 
го то во у це ли ни на осно ву јед ног из во ра. Та кви 
су, из ме ђу оста лих, тек сто ви о Ама ту Лу зи тан цу, 
ко ји се те ме љи на ду бро вач ком по гла вљу ње го вог 
спи са Cu ra ti o num me di ci na li um, ду бро вач ком 
бро ду из XVI ве ка, ко ји по чи ва на по зна том од-
лом ку из спи са Се ра фи на Ра ци ја, из гле ду гра да 
из 1590. го ди не, ко ји је за бе ле жен у пу то пи су 
Хо лан ђа ни на Ја на Со ме ра, као и осврт на дво ји цу 
ду бро вач ких „швин дле ра“, ко ји се осим њи хо вих 
ге не а ло шких спи са из ри чи то по зи ва још са мо на 
не кро лог ду бро вач ког до ми ни кан ског ма на сти ра. 
По себ но ме сто у овој дру гој ску пи ни за у зи ма ју 
ори ги нал ни ано ним ни спи си из ауто ро ве лич не 
ар хи ве, као што су од оца на сле ђе ни до у шнич-
ки из ве штај из 1819. го ди не на ком је за сно ван 
при лог о ду бро вач ким све ште ни ци ма тог до ба, 
та бе лар ни „по пис“ ду бро вач ких зе мљо тре са из 
1843–1845, и „опис“ упо тре бљен у при ка зу ду бро-
вач ких там ни ца, или пак све до чан ства о Ве ли кој 
тре шњи об ја вље на 1893. го ди не, до ко јих је очи то 
сам до шао.42 Што је по себ но за ни мљи во, и рад о 
сли ка ма ста рог Ду бров ни ка на стао је на осно ву 
ко пи ја и ори ги на ла из сво је вр сне лич не ко лек ци је 
ли ков них из во ра, за ко ју је Ре ше тар сма трао да 
са др жи „све ва жни је, а у ко ли ко је ме ни по зна то, 
и ве ћи ну сли ка из тог вре ме на“.43

У све тло сти на ве де ног, кор пус Ре ше та ро вих 
тек сто ва о исто ри ји Ду бров ни ка ви ше не де лу-
је као сјај но оба ве ште ни по глед из ну тра, не го 
пре као им про ви за ци ја за ви чај ног еру ди те чи ји 
до ме ти оста ју у ме ђу про сто ру на у ке и по пу лар-
ног шти ва. Тај ути сак по ја ча ва не спрем ност да 
се ис тра жи ва ња про ду бе ван кру га не по сред-
но до ступ них по да та ка, па чак и да се до кра ја 
ис ко ри сте мо гућ но сти ко је тај круг ну ди – та-
ко у ра ду о ду бро вач ком уре ђе њу из раз до бља 

Ова на ро чи та ве за са по зор ни цом на ко јој се 
„уну тра шња“ исто ри ја Ду бров ни ка од и гра ва ла и 
са мно гим ње ним по зна ва о ци ма, па и све до ци ма, 
да ва ла је и још да је Ре ше та ро вим тек сто ви ма не-
ку вр сту под ра зу ме ва не по у зда но сти. Ме ђу тим, 
тај ути сак ин тим не упу ће но сти ис тра жи ва ча у 
пред мет не пру жа ве ро до стој ну пред ста ву о Ре-
ше та ро вом ба вље њу ду бро вач ком исто ри јом. От-
кад је 1877. као се дам на е сто го ди шњак оти шао 
на да ље шко ло ва ње, он ни кад ви ше ни је жи вео 
у Ду бров ни ку – по сле на став нич ких по ло жа ја 
у Ко пру, За дру и Спли ту, го то во три де це ни је 
про вео је у Бе чу, да би се по сле Пр вог свет ског 
ра та пре се лио у За греб, а по сле пен зи о ни са ња 
у Фи рен цу. Иако су ове сре ди не пред ста вља ле 
пр во ра зред не цен тре исто риј ских ис тра жи ва ња, 
ка да је реч о про у ча ва њу ду бро вач ке исто ри је, а 
на ро чи то ње ног „уну тра шњег“ сег мен та, ни јед на 
ни је мо гла да на до ме сти пре бо га то вре ло по да-
та ка ко је се на ла зи ло у са мом гра ду – сто ти не 
то мо ва бе ле шки о ра ду ра зних ор га на вла сти 
ста ре Ре пу бли ке са чу ва них у ду бро вач ком ар-
хи ву. Углав ном ус кра ћен за не по сре дан при ступ 
том кључ ном кор пу су гра ђе,39 Ре ше тар је по дат ке 
за сво је исто ри о граф ске тек сто ве ма њим де лом 
цр пао из та да иона ко скром ног фон да об ја вље них 
ар хив ских из во ра, знат но ви ше из до бро му по-
зна тих де ла ста рих ду бро вач ких пи са ца и дру гих 
на ра тив них све до чан ста ва о ста ром Ду бров ни ку, 
а по нај ви ше из сво је лич не збир ке на сле ђе не или 
сте че не гра ђе, чи ји је нај зна чај ни ји део пред ста-
вља ло пет ве ли ких све за ка са ис пи си ма из Ду-
бро вач ког ар хи ва ко је је са чи нио ње гов отац Па во.

Осо бе но сти из вор не под ло ге Ре ше та ро вог 
ба вље ња исто ри јом Ду бров ни ка вр ло ја сно до-
ла зе до из ра жа ја у ње го вим тек сто ви ма. На при-
мер, при лог Из кул тур но га жи во та ста ро га 
Ду бров ни ка за сно ван је на оче вим из во ди ма из 
„по нај ви ше још не из да них и до сли је сла бо про-
у че них за пи сни ка о сјед ни ца ма Ве ли ког ве ћа 
и Се на та“ и на спи си ма Фи ли па де Ди вер си са, 
Алек сан дра Ла Ме ра, Се ра фи на Ра ци ја и Јо ва-
на Ра ве ња ни на, ко ји су му та да као про фе со ру 
за гре бач ког уни вер зи те та би ли ла ко до ступ ни 
– пр ва два у из да њи ма об ја вље ним у За дру и За-
гре бу, тре ћи као ста ра штам па на књи га, а че твр ти 
као ру ко пис у ар хи ву Ју го сла вен ске ака де ми је.40 
Не ки дру ги тек сто ви по ка зу ју још ве ћу ра зно вр-
сност – То ма На та лић Бу ди сла вић и ње гов труд 
око ка то лич ког сло вен ског бо го слу же ња пред ста-
вље ни су на осно ву Фар ла ти ја, ста рих ду бро вач-
ких пи са ца и оче вих ис пи са, па за тим до ве де ни 
у ве зу са две оно вре ме не бо го слу жбе не књи ге, 
док је исто ри јат Већ ни це дат на осно ву ар хив ске 
гра ђе об ја вље не у еди ци ји Mo nu men ta ra gu si na, 

39 То ком беч ког раз до бља Ре ше та ро вог жи во та, у цар ској 
пре сто ни ци на ла зи ла се ди пло ма тич ка збир ка ду бро вач ког 
ар хи ва, али не и књи ге бе ле жа ка ду бро вач ке кан це ла ри је и 
но та ри ја та – уп. Ј. Гел чић, Ду бро вач ки ар хив, Гла сник Зе-
маљ ског му зе ја у Са ра је ву 10 (1910), 538–541.

40 Iz kul tur no ga života, 367–368.
41 Ре ше тар обич но из ри чи то са оп шта ва да ко ри сти оче ве 

ис пи се (на при мер, у тек сто ви ма To ma Natalić Budislavić, 
По пис ду бро вач ки јех вла сте о ски јех по ро ди ца, Dubrovačke 
tam ni ce, Dubrovačko Ve li ko vijeće, Dubrovačka „Tu ri ca“, Pr vo 
vri je me po sli je trešnje, Sadašnji „Dvor“, итд.), али њи хо ва упо-
тре ба мо же се осно ва но прет по ста ви ти и у дру гим при ло зи ма 
у ко ји ма се по зи ва на нео бја вље не ар хив ске по дат ке (по ред 
на ве де ног, та кви су Амат Лу зи та нац, Sta ri dubrovački 
te a tar и још не ки).

42 У ра ду Ре ше тар за оба из ве шта ја ка же да се на ла зе „у 
ме не“ – Dva izvještaja, 27, 30.

43 Sli ke sta ro ga Du brov ni ka, 176.
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Са слич ним на уч но-по пу лар ним при сту пом 
Ре ше тар је за по чео и сво је ба вље ње ду бро вач-
ком ну ми зма ти ком. Оно се по но во за сни ва ло на 
ве ли ком фон ду из вор не гра ђе у лич ном по се ду 
– збир ци од око 1500 ко ма да ду бро вач ких но ва ца 
и ме да ља ко ју је на сле дио од оца и по но сно пред-
ста вљао као „нео спор но нај пот пу ни ју и нај леп шу 
ко лек ци ју те вр сте“.50 По став ши и сам стра стве ни 
ко лек ци о нар, Ре ше тар се то ком на ред не де це ни је 
огла ша вао по пу лар ним тек сто ви ма о ну ми зма-
тич ким те ма ма у ду бро вач ким не дељ ни ци ма 
Ду бров ник и Цр ве на Хр ват ска, као и у струч-
ни је ин то ни ра ним при ло зи ма за беч ку ме сеч ну 
ну ми зма тич ку ре ви ју. Ме ђу тим, са по сте пе ним 
ши ре њем ње го вих оп штих зна ња о ну ми зма ти ци 
и стал ним уве ћа ва њем лич не збир ке,51 у Ре ше-
та ру је са зре ла иде ја о си сте мат ском на уч ном 
про у ча ва њу ове ди сци пли не ко ја је на ју жно сло-
вен ском про сто ру још би ла у по во ју. Та ко је он 
са мо две го ди не на кон об ја вљи ва ња про грам ског 
члан ка о ста њу и прав ци ма раз во ја ну ми зма ти ке 
у Ју го сла ви ји, ко ји се по сво јој те жњи да под стак-
не ин те ре со ва ње мо же по и сто ве ти ти са оп штим 
пре гле ди ма кул тур не исто ри је Ду бров ни ка из 
1922. и 1923. го ди не, по сти гао и кру пан на уч ни 

мле тач ке вла сти Ре ше тар с пра вом при ме ћу је да 
су ре ги стри збир ке Mo nu men ta ra gu si na не по у-
зда ни, али не по ку ша ва да то на до ме сти си сте-
мат ским пре гле да њем са мог тек ста.44 Нај зад, ту 
су и при ме ри ис тра жи вач ке не буд но сти, од ко-
јих мо жда нај у па дљи ви ји пру жа текст о ту ри ци 
– по што је ве ли ки део тек ста по све тио пред ста-
вља њу „још јед ног мно го ста ри јег свје до чан ства“ 
о тој ма ски, ко је је про на шао у оче вим ис пи си ма 
од лу ка ве ћа за 1412. го ди ну, Ре ше тар на кра ју 
до но си до да так са на по ме ном да је „по што је ово 
већ би ло на пи са но“ на шао да „већ Ји ре чек (Staat 
und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien III, 
58) спо ми ње од лу ку од г. 1412“.45

При све му то ме мо ра се, ме ђу тим, ис та ћи да 
ни сам Ре ше тар ни је ин си сти рао на стро гој на-
уч но сти ве ћи не ових тек сто ва. До вољ но је са мо 
за па зи ти да је од пре ко три де сет ов де по ме ну тих 
при ло га о исто риј ским лич но сти ма, зе мљо тре-
си ма, вла сте ли, гра ђе ви на ма, уре ђе њу и кул тур-
ним при ли ка ма уоп ште, је два тре ћи на на шла 
сво је ме сто на стра ни ца ма на уч них гла си ла 
или збор ни ка, док су оста ли пла си ра ни упра во 
као по пу лар но шти во, у ло кал ним днев ни ци-
ма и не дељ ни ци ма, или у ра зним ка лен да ри ма, 
књи жев ним и оп штим ре ви ја ма, нај че шће без 
дру гог на уч ног апа ра та из у зев уз гред ног спо-
ми ња ња упо тре бље не гра ђе у са мом тек сту.46 
У ства ри, мо же се ре ћи да је Ре ше тар, све стан не-
мо гућ но сти пра ве на уч не об ра де те ма ко је су га 
при вла чи ле без ин тен зив ни јег до ди ра са ар хив-
ском гра ђом, мно ге сво је при ло ге пи сао упра во 
да би по бу дио ши ре ин те ре со ва ње – на при мер, 
текст о из гле ду ста рог Ду бров ни ка, об ја вљен у 
На род ној ста ри ни, не по сред но и при год но за-
вр ша ва ре чи ма да је „баш свр ха овог члан чи ћа 
да свра ти па жњу и на ту стра ну на ше на род не 
ста ри не“.47 Шта ви ше, он је по пу ла ри сао и са ма 
ар хив ска ис тра жи ва ња. По што је по сле Пр вог 
свет ског ра та лич но уче ство вао у вра ћа њу гра ђе 
Ду бро вач ког ар хи ва ко ју су од не ле аустро у гар-
ске вла сти, сна жно се ан га жо вао око ње го вог 
што бр жег отва ра ња за ко ри сни ке, пред ла жу ћи 
за ње гов сме штај зда ње Кне же вог дво ра и зах-
те ва ју ћи да му се при кљу чи део ко ји је за др жан 
у Бе о гра ду.48 Упра во у том сми слу, у за кључ ку 
сво јих Кул тур них сли чи ца Ре ше тар ја сно са-
оп шта ва ка ко оне „пре ма то ме ка ко су по ста ле, 
не мо гу би ти и ни је су ка ква ис црп на сту ди ја већ 
су фраг мен тар не би ље шке ко ји ма хо ћу са мо да 
по ка жем ко ли ко је још ва жних и ин те ре сант них 
ви је сти из на ше про шло сти са кри ве но у ду бро-
вач ком ар хи ву, те да је за то скрај ње ври је ме да 
се по сли је ду гих се дам и ви ше го ди на та бо га та 
на уч на ри зни ца опет отво ри на у ци“.49

44 „Dru go vi“ mletačkih kne zo va, 129.
45 Dubrovačka „Tu ri ca“, 80. Не ко ли ко при ме ра су о ча ва ња 

Ре ше та ро вих тек сто ва са ре зул та ти ма по то њих ар хив ских 
ис тра жи ва ња ну ди Sla vi ca Sto jan, Dubrovačka sva ko dne vi ca, 
215–219, 226–227.

46 Ме сто об ја вљи ва ња ни је, до ду ше, си гур но ме ри ло на-
уч но сти члан ка. На при мер, обим ни и вр ло че стим на во ђе њем 
из во ра пот кре пље ни текст о Ве ли ком ве ћу об ја вљен је у два 
уза стоп на бро ја ме сеч не илу стро ва не ре ви је Du brov nik, док 
се ме ђу тек сто ви ма у на уч ним из да њи ма на ла зе ка ко узор ни 
исто ри о граф ски при лог о Рај нал ду Гра ци ја ни ју та ко и при-
лич но не ам би ци о зни осврт на ду бро вач ке кул тур не ве зе са 
не мач ким све том.

47 Sli ke sta ro ga Du brov ni ka, 189. Пре по ру ка је мо гла да 
бу де из ре че на на раз ли чи те на чи не – го во ре ћи о ор га ни ма 
мле тач ке упра ве у Ду бров ни ку Ре ше тар дис крет но при ме ћу-
је ка ко „са да, ка да су из да ни и Ста тут и за пи сни ци сјед ни ца 
ра зних ви је ћа из мле тач ког до ба, мо гло би се мно го де таљ-
ни је тај њи хов рад при ка за ти“ („Dru go vi“ mletačkih kne zo va, 
128–129), док у пре гле ду ју жно сло вен ске ну ми зма ти ке, по што 
је из нео по ре ђе ње са ста њем у дру гим на уч ним сре ди на ма, 
пре кор но пи та: „Тре ба ли да смо ми у све му уви јек зад њи?“ 
(Nu mi zma ti ka u Ju go sla vi ji, 779).

48 Dubrovački Dvor, Rad II/22 (1920), 2 (бр. 167; пре штам-
па но на ред них не де ља у сплит ском днев ни ку No vo do ba и 
беч ком Ju go sla ven skom li stu); Dubrovački ar hiv, No va Evro pa 
I (1920), 194–199 (бр. 168).

49 Кул тур не сли чи це, 436. По твр ду Ре ше та ро ве по сред-
не, али сна жне ве зе са Ду бро вач ким ар хи вом пру жа и ње го во 
по ја вљи ва ње као ауто ра од ред ни це о тој уста но ви у На род ној 
ен ци кло пе ди ји (том I, 657–659). Уп. та ко ђе ње гов текст у Sla
via 8 (1930), 659–661 (бр. 254), у ко јем се освр ће на рад Гре го ра 
Чре мо шни ка о нај ста ри јим ду бро вач ким ар хив ским књи га ма.

50 Le mo ne te del la Re pub bli ca di Ra gu sa, 217.
51 Го ди не 1922. она је већ бро ја ла бли зу 4000 је ди ни ца – 

Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I, 605–608.
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риј ских те ма, на ме ће се за кљу чак да су по зни је 
оце не, ко је га осим као фи ло ло га и књи жев ног 
исто ри ча ра обич но од ре ђу ју још са мо као ну ми-
зма ти ча ра, пре ци зни је, па и ис прав ни је, од ста ва 
са вре ме ни ка ко ји су у ње му ви де ли исто ри ча ра 
Ду бров ни ка. Ипак, сам та кав за кљу чак био би 
у од ре ђе ном сми слу не ис то ри чан, јер не узи ма 
у об зир кон текст у ко јем се овај сег мент Ре ше-
та ро ве де лат но сти од ви јао. Де лу ју ћи у вре ме 
ка да су ин ди ви ду ал ни ква ли те ти још сра змер но 
ла ко мо гли да пре ва зи ђу те мат ске и ме то до ло-
шке осо бе но сти по је ди них на уч них ди сци пли-
на, на ро чи то оних ко је по ве зу је усме ре ност на 
про у ча ва ње про шло сти, Ре ше тар је ста вио сво је 
сна жно ин те ре со ва ње, ши ро ко зна ње и ин тим ни 
осе ћај за ду бро вач ку исто ри ју у слу жбу ње ног 
про у ча ва ња. Све стан објек тив них пре пре ка ко је 
су га оне мо гу ћа ва ле да те сво је те жње оства-
ру је у скла ду са стро гим зах те ви ма исто риј ске 
на у ке, он се че сто опре де љи вао за по пу лар ни ји 
при ступ. При том, ме ђу тим, тај по пу лар ни ка рак-
тер ње го вих тек сто ва ни је те жио да се по ста ви 
као ал тер на ти ва у од но су на на уч ни, не го да му 
осве тља ва и кр чи пут. За и ста, у по то њем раз-
во ју исто ри о гра фи је о ста ром Ду бров ни ку, око 
мно гих те ма на ко је је Ре ше тар пр ви или ме ђу 
пр ви ма скре тао па жњу, из ра сла је обим на на уч на 
би бли о гра фи ја у чи јим се фу сно та ма, као сво је-
вр сним те ме љи ма, још на и ла зи на не ке ње го ве 
„по пу лар не“ при ло ге. Из тих раз ло га, мо жда би 
нај и справ ни је би ло за кљу чи ти да је цео Ре ше та-
ров опус о ду бро вач кој исто ри ји, ако не сло вом, 
а он да ми шљу ко ја је иза ње га ста ја ла, у пра вом 
сми слу исто ри чар ски.

ре зул тат на том по љу у ви ду све о бу хват не об ра де 
ње го вог ду бро вач ког сег мен та. Раз ли ка у при сту-
пу мо жда се нај бо ље уоча ва на при ме ру упо тре бе 
оче вих ис пи са из бе ле шки о ра ду ду бро вач ких 
ве ћа. Иако су они упра во за ну ми зма тич ка пи та-
ња би ли нај пот пу ни ји и нај бри жљи ви је са чи ње-
ни, јер се и сам Па во Ре ше тар за ту област по себ-
но за ни мао,52 ње гов син је ра де ћи на Ду бро вач кој 
ну ми зма ти ци ипак на ла зио за сход но да „за 
не ка мје ста ... за ко ја ми се чи ни ло да ни су тач но 
из да на“ за мо ли та да шњег ди рек то ра Ду бро вач-
ког ар хи ва Ан то ни ја Ву че ти ћа „да их ис по ре ди 
с ма ти цом“.53 Ре ше та ро ви ка сни ји ну ми зма тич ки 
при ло зи та ко ђе су се без из у зет ка кре та ли у на-
уч ним окви ри ма, пла си ра ни у збор ни ку у част 
ар хе о ло га Фра не Бу ли ћа и во де ћим до ма ћим и 
ита ли јан ским струч ним го ди шња ци ма.54 Ипак, 
сва ка ко нај у пе ча тљи ви ји при мер од но са пре ма 
ну ми зма тич ким ис тра жи ва њи ма пру жа ње го во 
по би ја ње оче вих и Чре мо шни ко вих ста во ва о по-
че ци ма ко ва ња ду бро вач ког нов ца на стра ни ца ма 
нај ста ри јег гла си ла Ју го сла вен ске ака де ми је – 
та да већ на кра ју осме де це ни је жи во та, Ре ше тар 
је из Фи рен це тра жио од ар хи ва у Ве не ци ји про-
ве ру јед ног кан це ла риј ског за пи са, кон сул то вао 
Бри тан ски му зеј око ту ма че ња на зи ва нов ца у 
пу то пи су јед ног ир ског хо до ча сни ка, док је за 
је дан по да так из Ду бро вач ког ар хи ва при ба вио 
и фо то гра фи ју ко ју је за тим по слао дво ји ци ва ти-
кан ских па ле о гра фа да не за ви сно је дан од дру гог 
из вр ше екс пер ти зу!55

С об зи ром на очи глед ну не у јед на че ност у 
Ре ше та ро вом на чи ну ба вље ња ду бро вач ком про-
шло шћу ван кру га фи ло ло шких и књи жев но и сто-

52 Део тих ис пи са је и об ја вљен у ње го вом пост хум но 
из да том де лу о ду бро вач кој ков ни ци – P. de Rešetar, La Zec ca 
del la Re pub bli ca di Ra gu sa, Spa la to 1891–1892.

53 Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I, xiii.
54 За гре бач ка Nu mi sma ti ka, бе о град ски Numizmatičar и 

рим ска Ras seg na nu mi sma ti ca.
55 Početak ko va nja dubrovačkoga nov ca, 152, 167, од но-

сно 154–155.
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Биоград гдје су смјештене у Срп[ском] семинару уз главни дио 
његове библиотеке преузете још г. 1919“ (Архив САНУ 11350/5)



13. Решетар извештава Светислава Цвијановића (Фиренца, 23. VII 1928) да је прешао 
у Фиренцу „на дуже вријеме“ да ради „у библиотекама и архивима за себе и за Српску 
академију“; издавач и књижар Цвијановић, иначе, у томе времену држи књижару 
у Кнез Михаиловој 35, у згради данашње Српске академије наука и уметности 

(Архив САНУ 11020/94)
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про у ча ва ња Ње го ше вог је зи ка и сти ла, ко ји ма 
су ка сни је ви ше ишли исто ри ча ри књи жев но сти 
не го исто ри ча ри је зи ка. 

2. ре ше та ров те о риЈ ско-ме то до ло шки оквир 
при ре ђи ва ња. Као је дан од пи о ни ра ње го шо ло-
ги је, а у вре ме ка да тек сто ло ги ја још ни је би ла 
раз ви је на као на у ка, Ре ше тар је мо рао ства ра ти 
те о риј ско-ме то до ло шки оквир за ис тра жи ва ње и 
при ре ђи ва ње Ње го ше вог тек ста, као и за фор мат 
и са др жај ко мен та ра уз текст, исто вре ме но ис-
пра вља ју ћи гре шке сво јих прет ход ни ка, нпр. при 
тран скри бо ва њу гра фе ме „јат“ и сл. Ре ше та ру је 
би ло ве о ма ста ло до тач но сти Ње го ше во га штам-
па ног тек ста, те је сма трао да је при мар на ду жност 
при ре ђи ва ча да ис пра ти све фа зе об ја вљи ва ња, 
све до ко рек ту ре та ба ка при пре мље них за штам-
пу. На жа лост, на ме ре су се и у то вре ме по не кад 
ра зи ла зи ле са ре а ли за ци јом, па о чу ве ном „др жав-
ном“ тј. „го лом“ из да њу Гор ског ви јен ца из 1926. 
го ди не Ре ше тар пи ше: „То ка жем за то што у Држ. 
из да њу има на жа лост по до ста штам пар ских и ко-
рек тор ских ‘ис пра ва ка’ што су упра во по гре шке, 
на и ме сво је вољ на од сту па ња од мо је га, па сто га 
и ори ги нал но га тек ста. Мо рам на и ме из ја ви ти 
да сам ја за Д са мо дао го ли текст, она кав ка кав 
сам ми слио да тре ба да бу де, а ина че ја са са мим 
из да њем ни сам имао ни ка ква по сла, а на ро чи то 
ни сам ви дио ни јед не ко рек ту ре ни јед ног та ба ка!“.8

1. ре цеп ци Ја ре ше та ре вих на уч них по Гле да 
на ње Го шев Је зик. Не сум њи ве су за слу ге Ми ла-
на Ре ше та ра за за сни ва ње и раз вој ње го шо ло ги је. 
У де сет из да ња Гор ског ви јен ца,1 као и у дру гим 
на уч ним ра до ви ма ма њег оби ма, он је до 1940. 
по ста вио ста бил не осно ве за да ља про у ча ва ња 
и ту ма че ња Ње го ше вих де ла, те је зи ка и сти ла у 
њи ма. Не ма по то њег ту ма ча Ње го ше вог књи жев-
ног де ла ко ји ни је ци ти рао Ре ше та ра, а не рет ко и 
по ле ми сао са њи ме. Го то во као оп ште ме сто мо же 
се при хва ти ти суд Алек сан дра Мла де но ви ћа да 
је Ре ше тар „наш по зна ти ње го шо лог“.2 

Са мо са свим из у зет но, баш као из у зе так ко ји 
по твр ђу је пра ви ло, Ре ше та ре во име се пре ска ка ло 
при на бра ја њу нај зна чај ни јих ње го шо ло га: „За то 
је нај бо ље да по ме не мо са мо име на не ких ауто ра 
ко ји су по нај ви ше пи са ли о је зи ку ‘Гор ског ви јен ца’. 
То су, при је све га, Ми ха и ло Сте ва но вић, Ра до сав 
Бо шко вић и Алек сан дар Мла де но вић, а при је њих 
Да ни ло Ву шо вић“.3 Да Дра го Ћу пић ни је био у пра-
ву при ова квој се лек ци ји, нај бо ље све до чи упра во 
увид у сту ди је ауто ра на ко је се по зи вао, јер се и 
при њи хо вом нај по вр шни јем чи та њу уви ђа ко ли ко 
су па жње по све ћи ва ли Ре ше та ре вим су до ви ма.

Пре Ре ше та ре вих ис тра жи ва ња би ло је за-
и ста ма ло ли те ра ту ре о Ње го шу, а на та да рет-
ка ре ле вант на де ла пра ви пи о нир ње го шо ло ги је 
ука зао је у пред го во ру сво га ка нон ског из да ња 
Гор ског ви јен ца.4 С  пу но раз ло га је Ми ха и ло 
Сте ва но вић под се ћао на дав но вре ме ка да су се 
пре да ва чи мо ра ли у на ста ви ко ри сти ти „је ди ним 
успе шним и вр ло успе лим ко мен та ром Ми ла на 
Ре ше та ра“.5 У ре цеп ци ји Ре ше та ра као ње го шо-
ло га, чи ни нам се, за по ста вљен је зна чај на ве-
де но га пред го во ра, а ак це нат је по пра ви лу ста-
вљан на ње го ве ко мен та ре Ње го ше вих сти хо ва 
у Гор ском ви јен цу, као и на ње го ве тек сто ло шке 
по ступ ке. Та ко је и Сте ва но вић ука зи вао на то 
да је Ре ше тар „пр ви зна чај ни и је дан од нај зна-
чај ни јих ко мен та то ра Гор ског ви јен ца“.6 Кра јем 
XX ве ка, Рад ми ло Ма ро је вић је ме та фо рич но 
кон ста то вао ка ко је сун це на у ке о Ње го шу „у 
Ре ше та ре во ври је ме, окру гло пе де сет го ди на, 
стал но про си ја ва ло кроз обла ке и из ма гли цу“.7 

На да мо се да ће овај при лог по ка за ти да је на-
ве де ни пред го вор, као и дру ги Ре ше та ре ви ра до ви 
о Ње го шу, ука зао и на не ке дру ге бит не прав це 
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„Ово се де се то, а си гур но и по сљед ње мо је 
из да ње Гор ско га Ви јен ца вр ло сла бо раз ли ку је 
од де ве то га, јер ни ти сам ја мо гао да мно го ми-
је њам у глав ним тач ка ма уво да ни ти у тек сту и 
ко мен та ру, а ни је ми ни са стра не при го ва ра но 
ни свје то ва но да тре ба што ми је ња ти. Је ди ни је, 
ко ли ко ја знам, са да већ по кој ни Љу ба Сто ја но-
вић ре као не ко ли ко ри је чи о де ве том из да њу у 
це тињ ским За пи си ма год. III (1928), 305–306, 
нај ви ше за то да ми при ја тељ ски ‘за пре ти’ да ће 
‘не ко дру ги’, ако ја не хтјед нем, из да ти Гор ски 
Ви је нац с ко мен та ром ка кав је он ми слио да је 
по тре бит, то јест у ко је му ће се за сва ки стих 
на ве сти ко ли ко је за њ да ва но ра зних ту ма че ња. 
На то сам му ја при ват но од го во рио да ћу ја ра до 
при ре ди ти из да ње ка кво он же ли, ако ми он на ђе 
из да ва ча за из да ње с та ко огром ним ко мен та ром. 
Али Сто ја но вић из да ва ча на шао ни је, па та ко и 
ово га пу та Гор ски Ви је нац из ла зи без ‘пот пу ног’ 
Сто ја но ви ће ва ко мен та ра, а и већ от при је с дру ге 
стра не жељ ко ва но из да ње с ‘пје снич ким’ ко мен-
та ром ни је се још по ја ви ло – као да је за да ћа ко-
мен та то ра да о пје сми пје сму пје ва а не да што 
је мо гу ће ја сни је, па ма кар кат кад и ‘про за ич ки’, 
про ту ма чи што је баш сам пје сник хтио да ре че 
он дје гдје то ни је до ста ја сно ка зао“.15 

2.2.1. ор то Граф ске и ин тер пунк циЈ ске ин тер-
вен ци Је. Са свим је при род но то што је Ре ше тар, 
ли шен ја сних тек сто ло шких кри те ри ју ма у пр вој 
по ло ви ни XX ве ка, вр шио ор то граф ске и ин тер-
пунк циј ске ин тер вен ци је у Ње го ше вом тек сту у 
на ме ри да Ње го ше во де ло при бли жи са вре ме ном 
чи та о цу.16 О (не)оправ да но сти и (не)тач но сти 
Ре ше та ро вих ин тер вен ци ја у Ње го ше вом тек сту 
пи са ло се мно го, та ко да је го то во сва ка ре ги стро-
ва на и про ко мен та ри са на.17 

И о ово ме при ре ђи вач ком по ступ ку Ре ше тар 
оста вља оп ши ран ко мен тар, скре ћу ћи па жњу чи-
та о ци ма да су пот пу ну тач ност про це са оме та ли 

2.1. аутен тич ност штам па ноГ тек ста. На 
осно ву Ре ше та ро вих ко мен та ра о на ве де ном 
из да њу ко је ни је – пре ма соп стве ним ре чи ма – 
„ни уде сио ни пре гле дао“, ви дљи во је би ло „ње-
го во из ве сно не за до вољ ство из да њем Ње го ше-
вих де ла, а ме ђу њи ма и Гор ског ви јен ца 1926. 
го ди не“.9 Мно ги де та љи по ка зу ју Ре ше та ре ву 
по све ће ност пи та њу аутен тич но сти при ре ђе ног 
штам па ног тек ста у од но су на ауто граф: „У по-
чет ку од В има фак си мил пр вих 30 сти хо ва по 
ауто гра фу Шће па на Ма ло га. Ја ни сам знао, 
а ми слим да вр ло мно ги ни су зна ли да има и 
тај Ње го шев ауто граф“.10 Сле де ћи ову основ ну 
при ре ђи вач ку за ми сао, у ис тра жи ва њу Сво бо
ди ја де по шао је Ре ше тар од ру ко пи сног тек-
ста, а не од Не на до ви ће вог при ре ђе ног из да ња, 
ис пра вља ју ћи при то ме гре шке у штам па ном 
тек сту:11 „И за Сво бо ди ја ду мо же до не кле би-
ти го во ра у ауто гра фу, јер се у пе тро град ској 
Јав ној би бли о те ци чу ва њен ру ко пис што га је 
сам Вла ди ка пре гле дао и ис пра вљао“.12 И сам 
Ре ше тар чи нио је, ме ђу тим, при при ре ђи ва њу 
пре ма ауто гра фу гре шке, ко је је ка сни је уви део 
и ис пра вио Ву шо вић.13 

2.2. тек сто ло шке ин тер вен ци Је. Иако тек сто-
ло шки ак си о ми у ср би сти ци још ни су би ли уста-
но вље ни, Ре ше тар се тру дио да про на ђе пра ву 
ме ру у оби му и са др жа ју ко мен та ра, све стан да 
се та квим на по ри ма при ре ђи ва ча мо гу упу ти ти 
и иро нич ни ко мен та ри. Њих је лу цид но пред-
у пре дио ду хо ви тим име но ва њем, ука зу ју ћи на 
су шти ну при ре ђи ва че вих на по ра:

„А и ово мо је фи ло ло шко цје пи дла че ње не ће 
би ти на од мет, јер сва ки, па и нај ма њи труд по-
све ћен из у ча ва њу дје ла на ше га ве ли ко га пје сни ка 
има сво ју ври јед ност, а мо жда ће мо ћи да бу де од 
ко ри сти оно му ко ји ће, на дај мо се, ско ро при ре-
ђи ва ти че твр то из да ње свих Ње го ше вих дје ла“.14 

Оста вља ју ћи сво је ка нон ско из да ње Ње го-
ше вог Гор ског ви јен ца, Ре ше тар де мон стри ра 
на уч но по ште ње и пред на уч ну јав ност из но си 
кри ти ке ко је је до био за прет ход ни при ре ђи-
вач ки по сао. У ду жем ци та ту ко ји сле ди у тек-
сту, Ре ше тар ука зу је и на дру ге аспек те при-
ре ђи вач ког по сла: уви ђа ње не ис пла тљи во сти 
пре о бим них при ре ђи ва че вих ру ко пи са, тј. ма-
те ри јал не по те шко ће ко је би они ство ри ли из-
да ва чу спрем ном на ри зик, али и на су штин ску 
при ро ду и функ ци ју („за да ћу“) ко мен та ра. Ово 
дру го по сред но све до чи и о та да шњој ре цеп ци ји 
по сто је ћих при ре ђе них из да ња Ње го ше вих де-
ла и по гре шној ви зу ри кри ти ча ра, ко ји су при-
ре ђи вач ки по сао, и ко мен та ре као ње го ву срж, 
до жи вља ва ли ви ше као есе ји стич ки, а ма ње као 
на уч ни за да так:

9 А. Мла де но вић, При ло зи о Ње го шу, 147–148.
10 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 227.
11 Да ни ло Ву шо вић, О Ње го ше вом је зи ку, Под го ри ца – 

Ник шић, Ок то их – Цен тар за кул ту ру Ник шић, 2004, 32–33.
12 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 229.
13 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 33–34.
14 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 232.
15 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње

го ша, XLIII.
16 Чи не то и да нас мно ги при ре ђи ва чи, не оста вља ју ћи, 

на жа лост, нај че шће ни ка кво га тра га о сво јим ин тер вен ци ја-
ма, осим шту ре ин фор ма ци је да су гра фиј ски и ор то граф ски 
ме ња ли тј. при ла го ђа ва ли ори ги нал ни текст, нај че шће да те 
у по го во ру или на по ме ни при ре ђи ва ча.

17 Алек сан дар Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је 
и члан ци, Књи жев не но ви не, Бе о град 1989, 211; М. Сте ва но-
вић, нав. де ло, 20, 21, 193; Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 106, 175; 
Д. Ву шо вић, нав. де ло, 217 итд.
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пи са ња. Он од ба цу је од го ва ра ју ћи фо не ти зам 
ових сла ве ни за ма, те их пре ба цу је у ије кав ску 
фор му:

„Ка ко се ти ‘екав ски’ об ли ци у Ње го ша на ла зе 
по нај ви ше у ду гим сло го ви ма по сли је су гла сни ка 
р и л, то ја ми слим – уко ли ко их ни су уни је ли 
екав ци из да ва чи не ких Ње го ше вих пје са ма – да 
су они књи шко га по ри је кла, то јест да је Ње гош 
та ко пи сао пре ма ру ском и ру ско сла вен ском, гдје 
че сто реле сто ји мје сто рѣ-лѣ, али да он ни ти је 
сам из го ва рао, ни ти тра жио да ње го ви чи та о ци 
из го ва ра ју те ри је чи екав ски. Ја сам их за то сву да 
окре тао на је кав ски из го вор пи шу ћи ’је или је“.25 

2.2.3. ак цен то ва ње. Сти ца јем ра зу мљи вих 
окол но сти, за са вре ме не ње го шо ло ге сва ка ко је 
нај и за зов ни је пи та ње ак цен то ва ња Ње го ше вог 
тек ста, бу ду ћи да се у то ме по ступ ку пр вен-
стве но мо ра ју укр шта ти не до вољ но ис тра же ни 
ди ја хро ниј ски ди ја лек то ло шки па ра ме три са 
син хро ниј ски ма, а по том и ис тра жи ти – го то-
во без ика квих ма те ри јал них до ка за – сло же ни 
про бле ми ак це на та сла ве ни за ма, сме ште них при 
то ме у кон текст сти ха. У по је ди ним, ре ђим, си ту-
а ци ја ма Ре ше тар је ме сто ко мен та ра од ре ђе ног 
сти ха чи та о цу ну дио са мо ње гов ак цен то ва ни 
за пис. Ка да се та кви Ре ше та ро ви при ме ри ана-
ли зи ра ју, ви ди се да у Ње го ше вим сти хо ви ма 
че сто има мо хо мо гра фе, чи ји сми сао за пра во 
за ви си од нео бе ле же ног ак цен та. Не чу ди сто га 
ни што је ре а го ва ња на ра чун ово га Ре ше та ро вог 
не за хвал ног по сла, тј. ак цен то ва ња Ње го ше вих 
при ме ра, би ло ре ла тив но ма ло у од но су на дру ге 
кри тич ке ко мен та ре.26

2.2.4. тран скрип ци Ја. Већ је ука за но на ис-
прав ност Ре ше та ро вих тран скрип циј ских ре ше-
ња у ве зи са гра фе мом <ѣ>.27 По хва ле на ра чун 
по је ди них Ре ше та ро вих тран скрип ци ја из нео 
је и Алек сан дар Мла де но вић, као у при ме ру 

раз ли чи ти фак то ри: а) не до след ност Ње го ше ве 
гра фи је и ор то гра фи је; б) ви ше знач ност по је ди-
них Ње го ше вих ре че ни ца; в) Ње го ше ва не пот пу-
на гра фиј ска ево лу ци ја од сла ве но срп ске („пред-
ву ков ске“) ка Ву ко вој ћи ри ли ци:18

„Текст се да кле у Д и В мо ра уоп ће сла га ти, 
јер В-ћ ни је тре бао Д да зна ка ко се мо ра про-
во ди ти мо дер на ор то гра фи ја и ин тер пунк ци ја, 
као што ни ја за то ни сам тре бао Ј. Али у де та љу 
мо же че сто би ти, и има, и у јед ном и у дру гом 
де лу не су гла си ца, јед но сто га што је Вла ди чи-
на ор то гра фи ја ин кон зе квент на, а дру го, што се 
не ка ри јеч или ре че ни ца мо же на раз не на чи не 
схва ти ти. Не мо гу, на рав ски, ов дје о то ме на ду го 
го во ри ти, али је до бро по зна то да за тач но пре-
пи си ва ње Вла ди чи на ори ги нал на тек ста нај ви ше 
то сме та што он јест по при мио Ву ко во ћ и ђ, али 
ни је ње го вих ј, љ и њ, па се је по ма гао ка ко је бо-
ље знао и умио (а фи ло лог ни је био ни ка кав!), и 
та ко оте жа вао на ма чи та ње“.19 

Ре ше тар ни је про пу стио да ука же и на раз ли-
ке из ме ђу Ње го ше вог мор фо но ло шког и Ву ко вог 
фо но ло шког (фо нет ског) ор то граф ског про се деа, 
а по себ но је ис та као и при ме ре у ко ји ма се про-
блем са чи сто ор то граф ског пре но си и на ор то-
еп ски план, уви ђа ју ћи ди ја ле кат ске спе ци фич-
но сти Ње го ше вог је зи ка, али и ње го ву те жњу ка 
над ди ја ле кат ском из ра зу:

„Ор то еп ско је пи та ње и ка ко се има ју пре-
пи си ва ти ри је чи сло же не са пре фик си ма без, 
из и раз кад за пре фик сом иде па ла тал ни су-
гла сник. Ње гош по пра ви лу оста вља си би лант 
без про мје не. И ја сам их ре дов но та ко оста вљао, 
н. пр. у В из њи ха ше посв. 3, раз љу ти В 188, бес
че сти ја 2344“.20 

Ре ше та ро ве ин тер пунк циј ске и ор то граф-
ске ин тер вен ци је на и ла зи ле су на раз ли чи те 
ко мен та ре. Да нас је углав ном оп ште при хва ћен 
Мла де но ви ћев став о из ме на ма Ње го ше ве ин-
тер пунк ци је: „М. Ре ше тар је у пра ву ка да сма тра, 
су прот ста вља ју ћи се ми шље њу М. Ше ви ћа, да се 
мо ра ин тер ве ни са ти у Ње го ше вој ин тер пунк ци ји 
при ли ком из да ва ња ње го вих де ла“.21 Уоста лом, 
сва зна чај на са гле да ва ња Ре ше та ро вог при ре ђи-
ва ња Ње го ше вих де ла освр ћу се на ор то граф ске 
ин тер вен ци је ве за не за са ста вље но и ра ста вље но 
пи са ње ре чи,22 пи са ње апо стро фа,23 ма лог и ве-
ли ког сло ва24 и сл. 

2.2.2. из Го вор Ја та. По себ но је, и да нас, де-
ли кат но пи та ње Ње го ше вих ека ви за ма. Не од-
ба цу ју ћи ни прет по став ку да су у пи та њу на-
кнад не ин тер вен ци је при ре ђи ва ча, Ре ше тар у 
Ње го ше вим ду гим сло го ви ма /ре/ и /ле/ на ме сту 
при мар ног /rě/ и /lě/ ви ди пре све га ор то граф ске 
сла ве ни зме, тј. ути цај ру ског и ру ско сло вен ског 

18 „Ма ло се зна да је Ње гош са мо пје сму Ср бин Ср би ма 
на ча сти за хва љу је, ко ју је из дао г. 1834 на Це ти њу, на штам-
пао са свим Ву ко вом гра фи ком и ор то гра фи јом, да кле и са 
јљњ, а са мо му се ни је да ло да про ми је ни б на п у срб ски“ 
(М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 228).

19 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 
218–219.

20 Исто, 222.
21 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 114.
22 Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 49; Д. Ву шо вић, нав. де ло, 

225, 228.
23 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 189.
24 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 233.
25 М. Ре ше тар, „Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла“, 219.
26 Уп. Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 170; Д. Ву шо вић, нав. де

ло, 226.
27 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 33. Исти аутор ука зу је и на 

дру га Ре ше та ро ва тран скрип циј ска ре ше ња (нпр. на стр. 27, 
фу сно та 4, и сл.).
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за Ре ше та ро ва, а не за Сто ја но ви ће ва ре ше ња у 
об ја шња ва њу по је ди них сти хо ва.37 Сто ја но ви ће-
ве су ге сти је Ре ше тар је усва јао та мо где је их је 
сма трао уме сним, као у при ме ру зна че ња ве зни-
ка е38 и сл. Ве ли ки ре спект Ре ше тар је по ка зао и 
пре ма кри ти ка ма Све ти сла ва Ву ло ви ћа, чи ја је 
по је ди на дру га чи ја ми шље ња та ко ђе при хва тао 
при сво јим из ме на ма ко мен та ра.39

Ва ља на гла си ти ка ко су не ка Ре ше та ро ва ту-
ма че ња Ње го ше вих сти хо ва при хва ти ли без из у-
зет но сви по зни ји ту ма чи.40 Екс пли цит не по хва ле 
на тач ност Ре ше та ро вих ко мен та ра на ро чи то су 
ви дљи ве код Сте ва но ви ћа, ко ји не рет ко њи ма 
да је пред ност у од но су на ко мен та ре Ре ше та ро-
вих кри ти ча ра,41 до ду ше не без из у зет ка.42 У исто 
вре ме, Сте ва но вић осу ђу је и по је ди не ко мен та ре 
Ре ше та ро вих опо не на та, „у ко ји ма је би ло и од-
во ђе ња на по гре шан пут“.43 

Из ве сни Ре ше та ро ви ар гу мен ти од ба ци ва ни 
су кроз но ве син так сич ко-се ман тич ке ана ли зе 
не ких кон струк ци ја, са гле да них у ре че нич ном 
кон тек сту сти ха, на при мер: „Ре ше та ре во ту ма че-
ње, ко је Сте ва но вић ни је успио да ре ха би ли ту је, 
од ба цу је мо из се ман тич ких раз ло га – не мо же 
се при род ним сма тра ти кон струк ци ја у ко јој се 
не чи ји сно ви на не ко га зби ја ју, гла гол зби ти/
зби ја ти не ма та кве се ман тич ко-кон тек сту ал не 
усло ве упо тре бе“.44 За са мо га Сте ва но ви ћа, пак, 
још ра ни је ди ску та бил но је би ло зна че ње ко је 
Ре ше тар од ре ђу је гла гол ској име ни ци пле те ње45, 
син таг ми тај ни бе смрт ник46 и сл. 

3.1. ре ше та ре во не до вољ но по зна ва ње цр-
но Гор ске ди Ја ле кат ске сли ке. Иако је био зна-
ча јан ди ја лек то лог ко ји је „до ста успје шно од ре-
дио по ло жај на ших ди ја ле ка та, про у ча ва ју ћи их 

ду блет них ре ше ња ер/јер и ере/је ре28 или при 
бе ле же њу ди ја ле кат ског /н/ ме сто /њ/,29 али је 
на по ре до са по хва ла ма из нео и не ке за мер ке, 
ве за не за гра фе мат ски ста тус ин тер во кал ског 
/ј/30 или ду гог /-и/.31

2.3. утвр ђи ва ње аутор ства и хро но ло Ги Је. 
По зна то је да аутор ство мно гих срп ских књи жев-
них тек сто ва из XIX ве ка спор но, и то не ва жи 
са мо за оне ко ји су по тен ци јал но Ње го ше ви. Сви 
при ре ђи ва чи Ње го ше вих де ла мо ра ли су ре ша-
ва ти и про блем аутор ства не пот пи са них пе са ма. 
Та ко пе сму „Црм ни ча ни“ Ре ше тар ни је сма трао 
Ње го ше вом, али је Ву шо вић ка сни је ипак увр стио 
у Ње го шев опус, исто вре ме но ис по ља ва ју ћи не-
сла га ње са Ре ше та ром и у слу ча ју аутор ства пе-
са ма из Огле да ла.32 С дру ге стра не, Ву шо вић да је 
за пра во Ре ше та ру што је пе сму „Мр ђен Зло срет-
ни ко вић“ (тј. „Мр ђен Не срет ни ко вић“) тре ти рао 
као Ње го ше ву, као што је сма трао ис прав ним и 
Ре ше та ров суд да пе сма „Ве чер ња мо ли тва“ ни је 
Ње го ше ва, ни ти пе сме из Гр ли це.33

2.4. реч ник уз из да ње Гор скоГ ви Јен ца. При 
са ста вља њу реч ни ка уз Гор ски ви је нац, Ре ше-
тар је при ме нио ди фе рен ци јал ни кри те ри јум при 
се лек ци ји лек се ма. Као па ра ме тар по зна то сти 
лек се ма ода бра на је, оче ки ва но, по твр ђе ност у 
Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку, без пре ци зи ра ња о 
ко јем се из да њу ра ди:

„У овај сам рјеч ник узео све ри је чи ко јих не-
ма у Ву ко ву рјеч ни ку, а и мно ге што их у ње му 
има за ко је ми шљах да су ма ње по зна те у при-
мор ју, гдје је зич ко бла го ни је та ко бо га то као у 
уну тра шњим кра је ви ма. Узех пак у рјеч ник и 
све оне ри је чи ко је су про ту ма че не у беч ком из-
да њу од г. 1876 и у из да њу бра ће Јо ва но ви ћа, јер 
се по то ме ви ди да су оне опет сла бо по зна те у 
уну тра шњим кра је ви ма. – Звје зди ца * сто ји уза 
сва ку ри јеч ко је не ма у Ву ка, а из Ву ко ва и ака-
де миј ско га рјеч ни ка пре нио сам без про мје не 
ту ма че ње мно гим ри је чи ма“.34 

3. ре цеп ци Ја ре ше та ро вих ко мен та ра. Ко-
мен та ре трај ном ка те го ри јом ни је сма трао ни 
сам Ре ше тар. Ме њао је су шти ну сво јих ко мен-
та ра и сво ја гра ма тич ка об ја шње ња Ње го ше вих 
сти хо ва од из да ња до из да ња,35 бес ком про ми сно 
тра га ју ћи за на уч ном исти ном и ну де ћи мо дел 
по ко јем се ис тра жи вач мо же од ре ћи соп стве ног 
су да ко ји сма тра за ста ре лим и по гре шним. Ни је 
се ли био да са слу ша и усво ји уте ме ље не кри ти ке, 
па је та ко имао и „мно го ре спек та пре ма при-
мед ба ма ко је је на ње го ва ту ма че ња чи нио Љ. 
Сто ја но вић“,36 али ни је усво јио све на по ме не сво-
га пр вог кри ти ча ра. Мно ги по зни ји ту ма чи Гор
ског ви јен ца, до дај мо, опре де ли ли су се ка сни је 

28 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 83.
29 Исто, 95–96.
30 Исто, 87–88.
31 Исто, 89–91.
32 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 234, 251.
33 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 245, 257–259.
34 М. Ре ше тар, Гор ски ви је нац вла ди ке цр но гор ског Пе

тра Пе тро ви ћа Ње го ша, 145.
35 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 56; А. Мла де но вић, Књи га 

о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 243–244.
36 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 78.
37 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 78.
38 Исто, 120.
39 Исто, 97.
40 Исто, 113.
41 Исто, 17, 61, 69, 85, 109, 127, 150.
42 Исто, 184.
43 Исто, 10.
44 Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 174.
45 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 66.
46 Исто, 24.
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(ме сто бља сни те) а не б’је сни те (тј. би је сни те) 
ка ко је у Д. [...] При зна јем и да ни сам по го дио 
што сам у 8,1111 окре нуо тек на те“.55 Ме ђу-
тим, ка ко је ла ко при хва тао при мед бе та мо где 
би уви део да ни је у пра ву, та ко је бес ком про ми-
сно оста јао при сво ме су ду сва ки пут ка да би 
осе тио да су лин гви стич ки ар гу мен ти на ње го-
вој стра ни, без об зи ра на ве ли чи ну опо нен то вог 
ауто ри те та.

4. ре ше та ро ве Гра ма тич ке, лек си ко ло шке 
и лин Гво сти ли стич ке ана ли зе. При из но ше њу 
гра ма тич ких су до ва о Ње го ше вом је зи ку Ре-
ше тар је у ана ли зу не рет ко укљу чи вао не са мо 
срп ски већ и ши ри сло вен ски кон текст, ко ји му 
је по ја ча вао сна гу ар гу мен та ци је, као у слу ча ју 
де ри ва то ло шке ана ли зе по је ди них сло же ни ца: 
„На про тив ми слим да тре ба пре сто ла др же ће 2, 
161 ми је ња ти на пре сто ло др же ће, јер Вла ди ка 
во ли та ке са ста вље не при дје ве а уви јек се др жи 
чвр сто га пра ви ла да се од пр ве ри је чи узи мље 
осно ва на о – та ких сло же ни ца са а у сре ди ни 
(што би тре ба ло да бу де ге ни тив синг.) у сла вен-
ским је зи ци ма уоп ће не ма“.56 

Из да на шње пер спек ти ве Ре ше та ро ва са же та 
лин гви стич ка за па жа ња у пред го во ру Гор ског 
ви јен ца57 мо гу де ло ва ти шту ро и не до вољ но раз-
ра ђе но, али ва ља узе ти у об зир ауто ро ву на ме ру 
да у нај кра ћим цр та ма, син те тич ки, пред ста ви 
кључ не цр те Ње го ше вог је зи ка. Из тог раз ло га 
Ре ше тар је кре нуо у кон тра сти ра ње Ње го ше вог 
пе снич ког из ра за са стан дард ним срп ским је зи-
ком, тј. у ис ти ца ње оно га „што осо би то уда ра у 
очи“58 и углав ном се то га прав ца и др жао. Ова 
од сту па ња у Ре ше та ре вом опи су све де на су по 
по ре клу у две гру пе: а) ди ја лек ти зме, ко ји ма је 
по све ће но не у по ре ди во ви ше па жње и про сто-
ра; б) књи шке ар ха и зме, тј. ру си зме и цр кве но-
сло ве ни зме, ме ђу ко ји ма у опи су и при ме ри ма 
ука зу је на све ти по ве – фо нет ске, мор фо ло шке 
(об лич ке), лек сич ке и твор бе не. 

у син хро ни ји и ди ја хро ни ји“,47 Ре ше тар ни је до 
тан чи на по зна вао све цр но гор ске го во ре, као што 
је та ко по зна вао, на при мер, ду бро вач ки го вор. 
То је усло ви ло и од ре ђе не гре шке у ту ма че њу 
Ње го ше вог је зи ка, нпр. у Гор ском ви јен цу: „Ре-
ше тар по гре шно ми сли да ов де ма рач зна чи што 
и ме сец март. Исти на је да Вук у Реч ни ку ве ли 
да у Дал ма ци ји ма рач зна чи што и март, али у 
Цр ној Го ри (па та ко и у ‘Гор ском ви јен цу’) ма рач 
је са мо пр ви дан мар та ме се ца“.48 Ву шо ви ће ву 
ис прав ку Ре ше та ре вог ту ма че ња при хва тио је 
ка сни је и Сте ва но вић.49 

Не до вољ но по зна ва ње ло кал них го во ра нај-
ви дљи ви је је у Ре ше та ре вом ло шем де тек то ва њу 
фра зе о ло ги за ма и уста ље них из ра за ко је је Ву-
шо вић пре ци зно из дво јио и про ко мен та ри сао, 
а по том за кљу чио: „Све на ве де не при мед бе на 
ко мен тар г. Ре ше та ра, а ве ро ват но би их се и још 
на шло, ве ћи ном, не сум њи во до ла зе са мо због не-
до вољ ног по зна ва ња ло кал них из ра за и осо би-
на цр но гор ских го во ра“.50 Сла га ње са по је ди ним 
Ву шо ви ће вим ис прав ка ма зна че ња фра зе о ло-
ги за ма и дру гих уста ље них из ра за, на при мер 
фра зе о ло ги зма под ма ра мом, ис ка зао је Сте-
ва но вић, до да ју ћи и но ве при ме ре Ре ше та ро вих 
огре ше ња, на при мер при ту ма че њу из ра за Бог 
ти брат ска51 или при ту ма че њу сле де ћих при-
ме ра: „Из ра зи с гла ве по ги ну ти и на гла ву по ги
ну ти, ко је оба на ла зи мо у Гор ском ви јен цу, не 
зна че исто, већ је пр ви из раз – јед на ле па ме та-
фо ра до ма ћег по ре кла, а дру го је пра ви ру си зам. 
И Ре ше тар је сва ка ко по ме шао та два из ра за кад 
у сти ху: да чуд но ли с гла ве по ги бо смо! (1967) 
ту ма чи као – ‘про па до смо са свим’“.52 Ис прав ном 
Ре ше та ре вом ту ма че њу зна че ња ру ског из ра за 
по ги ну ти на гла ву (‘пот пу но, са свим из ги ну ти’) 
Сте ва но вић се у ис тој мо но гра фи ји вра тио још 
је дан пут, ис пра вља ју ћи опет ома шку при утвр-
ђи ва њу пра вог зна че ња ло кал ног из ра за по ги
ну ти с гла ве, а то је ‘из гу би ти пр ва ка, јед ног од 
нај глав ни јих из ме ђу нас’.53

С дру ге стра не, Сте ва но вић по не где са мо до-
пу ња ва Ре ше та ро ва об ја шње ња зна че ња из ра за: 
„М. Ре ше тар је осе тио да из раз не ва ља се ка да 
је на ње га на и шао у сти ху: Не ва ља се би ти ку ка-
ви ца (185) – тре ба об ја сни ти, па је, са свим тач но, 
ре као: не сми је се. Али, ми слим, ни је до вољ но 
са мо то ли ко ре ћи, не го тре ба пот пу ни је ка за ти 
да не ва ља се зна чи: не сми је се, ни је до пу ште но, 
тј. ни је ред, ни је у оби ча ју“.54 

Не по ка зу ју ћи ни ма ло су је те и по вре ђе но-
сти, у че му се на ро чи то огле да на уч на ве ли чи на, 
Ре ше тар је отво ре но при зна вао сво је гре шке и 
ис прав ност Ву шо ви ће вих ис прав ки: „Тач но је и 
што В-ћ го во ри да у 10,7 тре ба чи та ти бја сни те 

47 Д. Ћу пић, нав. де ло, 86.
48 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 219.
49 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 102–103.
50 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 224.
51 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 74, 122.
52 Исто, 176.
53 Исто, 199.
54 Исто, 62.
55 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 229.
56 Исто, 223.
57 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње

го ша, LIV–LVI.
58 Исто, LV.
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спо ми ње сва ко ја ка ми то ло шка име на, да му пје-
сма бу де ‘ви шег сти ла’“.62

Док са јед не стра не утвр ђу је ути цај кла си ци-
зма (пр вен стве но по е зи је Лу ки ја на Му шиц ког, 
али и Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је) на Ње го-
шев пе снич ки је зик, Ре ше тар на по ре до де тек ту је 
и ро ман ти чар ске им пул се, ко ји му кроз је зик на-
род не по е зи је сти жу од Ву ка Ка ра џи ћа и („опет“) 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је: „Осим то га је и 
Вук (опет уз Си ма), ка ко ће мо ви дје ти, на ње га 
уто ли ко ути цао што је ску пљао и на род не пје сме 
и пје вао пје сме на на чин на род них пје са ма“.63 

Ко нач но, још јед но Ре ше та ре во сти ли стич ко 
за па жа ње за слу жу је по се бан ко мен тар, и то оно 
где кон ста ту је Ње го шев је зик спе ци фич ног је зич-
ко-стил ског „скри ва ња“, тј. се ман тич ког за там-
њи ва ња са др жа ја ко ји од у да ра ју од оче ки ва ног 
хри шћан ског на у ка:

„А ако је гдје и ње га те шко ра зу мје ти, то је 
го то во са мо он дје гдје ис ка зу је ми сли што се не 
сла жу до бро с на у ком хри шћан ске цр кве, те се 
упра во не би смје ле чу ти од пра во слав но га вла-
ди ке, па их је за то не ка ко и скри вао“.64 

5. ње Го ше ви сла ве ни зми у ре ше та ро вим 
ана ли за ма. Не чу ди што се М. Ре ше тар ско ро 
и не спо ми ње у мо но гра фи ји Све то за ра Сти јо-
ви ћа о лек сич ком сло ју сла ве ни за ма у Ње го-
ше вом је зи ку.65 На и ме, Ре ше та ра по ре кло, фре-
квен ци ја и функ ци ја сла ве ни за ма у Ње го ше вим 
де ли ма ни су на уч но пре ви ше при вла чи ли. Ви ди 
се то и из пред го во ра ње го вом ка нон ском из да-
њу Гор ског ви јен ца, у ко јем све сла ве ни зме, без 
пре ви ше лин гви стич ког уду бљи ва ња, тре ти ра 
као ру ско сло ве ни зме, ак ти ви ра не под ути ца јем 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је: „Ути цај Ми лу ти-
но ви ћев ви ди се на по кон и у спо ља шњем об ли ку 
вла ди чи не по е зи је, јер се је за њим вла ди ка при је 
све га по вео у то ме што је пи сао на род ним је зи-
ком, али опет узи мао гдје ко ју ‘звуч ни ју’ ри јеч из 
ру ског цр кве ног је зи ка“.66 Ис ти ца ње ис кљу чи во 
Ми лу ти но ви ће вог по е тич ког ути ца ја као ва лид не 
мо ти ва ци је за Ње го ше ву упо тре бу сла ве ни за ма у 
по ет ским тек сто ви ма са свим си гур но ни је по све 

Ни су за не мар љи ва ни Ре ше та ро ва сти ли-
стич ка за па жа ња. Он же ли да и се лек ци ју лек-
си ке са гле да у кон тек сту Ње го ше ве по е ти ке и 
по е тич ких ути ца ја. Та ко ви со ку фре квен ци ју 
ан тич ких они ма ту ма чи као од сјај кла си ци зма, 
и у ње му пре по зна је – по ма ло из не на ђу ју ће 
– ди рект ни ути цај књи жев ног учи те ља, пред-
ро ман ти ча ра Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је: 
„Али се у то ме по гле ду нај ја сни је ви ди ути цај 
Ми лу ти но ви ћев у то ме што је и вла ди ка на жа-
лост вр ло че сто у сво јим пје сма ма спо ми њао 
сва ко ја ка бо жан ска и мит ска би ћа из ста ре грч-
ке и рим ске ми то ло ги је“.59 Ова кав суд, на рав но, 
ни је мо гу ће до ка за ти, бу ду ћи да је сва срп ска 
кла си ци стич ка по е зи ја вр ве ла од гр чих и ла тин-
ских име на, али ни од ба ци ти, на ро чи то ка да се 
узме у об зир да је ди рект ни ути цај учи те ља на 
уче ни ка ге не рал но до ста ло ги чан. 

Са гле да ва ју ћи Ње го шев по ет ски из раз у 
кон тек сту Са рај ли ји ног, Ре ше тар се освр ће – 
са свим у ду ху та да шње вла да ју ће срп ске нор ма-
тив не сти ли сти ке – и на (пред)ро ман ти чар ско 
сло бод ни је од но ше ње пре ма фо нет ском скло пу 
ре чи због вер си фи ка циј ских сте га и на (пред)
ро ман ти чар ско лек си ко твор ство, без има ло 
сим па ти ја за сме ле пе снич ке екс пе ри мен те у 
срп ском је зи ку: „Сре ћом ни је се вла ди ка по во-
дио и за оном за мр ше ном а че сто не ра зу мљи-
вом дик ци јом Си мо вом, па ни је го то во ни ка да 
због сти ха са ка тио на род не ри је чи или ко вао 
сва ко ја ке но ве, као што је то та ко че сто ра дио 
Ми лу ти но вић“.60 

Из по зи ци је ву ков ца, Ре ше тар не по ка зу је 
сим па ти је ни за кла си ци стич ки сла ве но срп ски је-
зик у по е зи ји Лу ки ја на Му шиц ког. У Му шиц ком 
пре по зна је Ње го шев узор за твор бу спе ци фич них 
при дев ских сло же ни ца, за срп ски на род ни је зик 
не ти пич них нео ло ги за ма: 

„Од Му шиц ко га је пак на у чио да пје ва оде 
(прем да ни је знао да им по го ди спо ља шњи об-
лик, јер ни је знао ста ре кла сич не ме три ке), па 
је од ње га узео (иако се ина че у по гле ду је зи ка, 
на сре ћу, ни је за њим по во дио) ко ва ње те шких 
са ста вље них при дје ва нпр. ко ла бр зо теч на, сла
во но сна вој ска, кр во вид но тру пје, кри во суд на 
Ве не ци ја итд.“61 

Од но су „ни жег“ и „ви шег“ сти ла, тј. од но су 
фол клор ног („на род ног“) и књи шког (сла ве но-
срп ског) је зи ка у Ње го ше вом пе снич ком из ра зу 
Ре ше тар се вра ћа још јед ном, пре по зна ју ћи кла-
си ци зам и у ме тру и у лек си ци, по ма ло по јед но-
ста вљу ју ћи и ба на ли зу ју ћи по ет ску функ ци ју 
ан тич ких име на и њи хо ве сим бо ли ке: „Сво бо
ди ја да ни је ис пје ва на на на чин пра вих на род них 
пје са ма: у осмер ци ма је, а вла ди ка че сто у њој 

59 Исто, XXV–XXVI.
60 Исто, XXVI.
61 Исто, XXVIII.
62 Исто, XXVIII.
63 Исто, XXVIII.
64 Исто, XXVI.
65 Све то зар Сти јо вић, Сла ве ни зми у Ње го ше вим пе

снич ким де ли ма, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 1992.

66 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, XXV.
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ва и сти ну мје сто ус кр сну ти, уисти ну. Ина че 
је у Гор ском Ви јен цу је зик вр ло ли јеп те нас сво-
јом чи сто на род ном сли ко ви том дик ци јом го то-
во исто та ко оп ча ра ва ко ли ко сво јом кра сном 
са др жи ном“.69 

На ве де ни ду жи ци тат за слу жу је ви ше ко-
мен та ра. Пр во, ви дљи во је да се Ре ше тар не 
же ли уду би ти у по ре кло сла ве ни за ма. Све сно 
про пу шта при ли ку да кон ста ту је да је у ру ско-
сло вен ској име ни ци вос кре се ње Ње гош из вр шио 
твор бе но по ср бља ва ње, за ме њу ју ћи цр кве но сло-
вен ски су фикс на род ним. У исти ранг ста вља 
лек си ку из ру ске и срп ске ре дак ци је ста ро сло-
вен ског је зи ка. На осно ву Ре ше та ро вих фор му-
ла ци ја са мо се на слу ћу је да су об ли ци све штен, 
осве шта ти, вас кр сну ти или ва и сти ну у Ње-
го ше во вре ме, баш као и да нас, би ли прак тич но 
стил ски не мар ки ра ни у на род ном је зи ку. Све то 
го во ри нам да је М. Ре ше тар у сла ве ни зми ма ви-
део лек сич ки слој ни же стил ске вред но сти, што 
је да нас по све нео др жи во.

На сли чан на чин Ре ше тар је пи сао и о Ње-
го ше вом из бо ру ор то гра фи је: „Без сум ње га је 
углед учи те љев и утвр дио да се до кра ја жи во та 
др жи ‘сла ве но серб ске’ ор то гра фи је (за то му ни је 
би ло пра во ка да је ње гов Шће пан Ма ли г. 1850 
из дан Ву ко вом ор то гра фи јом)“.70 Тач ну ис прав ку 
овог Ре ше та ре вог по да тка дао је А. Мла де но вић, 
ис ти чу ћи да се „Ње гош од та да шњег тра ди ци о-
нал ног пи са ња до брим де лом одво јио, бар кад је 
пи сао ГВ, на ро чи то у ве зи са усва ја њем Ву ко вог 
прин ци па обе ле жа ва ња гла со ва ћ, ђ, џ“.71 

Са мо из у зет но је Ре ше тар ко мен та ри сао ту-
ђе трет ма не сла ве ни за ма у Ње го ше вом де лу, на 
при мер Ву шо ви ћев: „На про тив, за треск П 9, 
80 В-ћ има пра во; то је ру ска ри еч с ру ским за-
вр шет ком, а ни је срп ска – срп ски би би ло три
је сак, ка ко је сла гар у Л 5, 198 ‘по пра вио’ мо је 
тр’јеск, С исто га раз ло га би ће бо ље оста ви ти 
без про мје не и ру ски об лик блеск С 8, 1032, ка-
ко га је оста вио В-ћ; а та ко је ру ска ри јеч и вред 
(ште та)“.72 О Не на до ви ће вом трет ма ну Ње го-
ше вих сла ве ни за ма М. Ре ше тар је за пи сао сле-
де ће: „Ја у Ње го ше во жер тва ни сам ни ка да 
ди рао, а и Н има ина че уви јек сво бо да, осим 
Сло бо ди ја да у нат пи су“.73 

ис црп но, а са мим тим ни по све тач но. Баш као 
што је Ње го ше ву цр кве ну ти ту лу вла ди ке ис-
ти цао као пре суд ну за од ре ђе на све сна стил ска 
за там ње ња, о че му смо упра во го во ри ли, мо рао 
је Ре ше тар тај ван је зич ки фак тор ауто ро ве лич-
но сти – ње ног обра зо ва ња, лек ти ре, жи вот но га 
пу та и све у куп них на зо ра – узе ти у об зир и при 
ана ли зи по ре кла по ет ске лек си ке Ње го ше ве. 
У тра га њу за мо ти ва ци јом, као под јед на ко би тан 
фак тор мо рао је Ре ше тар на гла си ти и те ма ти ку 
и фи ло зоф ску при ро ду де ла, ко ји ма је стил ска 
уз ви ше ност сла ве ни за ма би ла нај а де кват ни ја, 
нај при род ни ја. Ов де Ре ше тар као да ни је уви део 
да су сла ве ни зми Ње го шу омо гу ћа ва ли стил ске 
ни јан се ко јих ни је би ло у на род ној лек си ци. На 
при мер, исте го ди не ка да и Ње гош пи ше Гор ски 
ви је нац, дру ги срп ски пе сник, Јо ван Су бо тић, 
пи ше Срб ску грам ма ти ку, у ко јој на гла ша ва: 
„Јер са свим је дру го, кад се ка же: н а ј  у  ч е  н и и 
м у ж, а дру го је у ч е  њ е ј  ш и  м у ж; дру го је 
н а ј  с л а в  н и  ј и  с п и  с а  т е љ, а опет дру го 
с л а в  њ е ј  ш и  с п и  с а  т е љ“.67 

На по тен ци јал не ути ца је лек ти ре при Ње го-
ше вом усва ја њу сла ве ни за ма Ре ше тар је по сред-
но ука зао не што ка сни је у тек сту: „Од срп ских 
књи жев ни ка по зна вао је без сум ње све што је 
бо ље би ло за ње го ва вре ме на, али опет са мо за 
Ми лу ти но ви ћа и Му шиц ко га мо же се ка за ти да 
су ути ца ли на ње гов пе снич ки рад“.68 

Опет у ду ху ву ко ва ца, Ре ше тар још је дан пут 
пи ше у не га тив ном кон тек сту о сла ве ни зми ма 
у Ње го ше вом пе снич ком де лу, ис ти чу ћи да они 
мо гу да „сме та ју“ (до ду ше, са мо оно ме ко ни је 
вешт у ру ско сло вен ском), а као кон траст њи ма 
ну ди се „на род на сли ко ви та дик ци ја“:

„Али го то во ви ше не го ли осо би не цр но гор-
ско га је зи ка оно му ко ји ни је вјешт сла вен ско му 
цр кве но му је зи ку сме та ју мно ге ри је чи и мно ги 
об ли ци ко је је вла ди ка узео не што из цр кве но-
га а не што из ру ско га је зи ка, при че му је и оне 
пр ве узи мао по нај ви ше пре ма ру ском из го во ру. 
Што су ри је чи, то је та ко ђе про ту ма че но у рјеч-
ни ку, а ов дје ће се са мо за би ље жи ти не ки ру ски 
цр кве ни об ли ци: исто ри че ско (исто рич ко), со
чи ни тељ (са чи ни тељ), тра ги че ски (тра гич ки), 
жер тва (жр тва) и жер тве ник, член (члан), 
чест (част) и че стан, вос кре сну ти (ус кр сну-
ти) и вос кре се ње, со став (са став), љу бов (љу-
бав), рас пја ти је (рас пе ће), по мја ну ти (по ме-
ну ти), пре стол (при је сто), сво бо да (сло бо да); 
амо иде и што се кат ка да пи ше -ни је мје сто -ње, 
нпр. зна ме ни је, по зна ни је ит.д. мје сто зна ме
ње, по зна ње ит.д.; амо се на по кон мо же узе ти и 
оп шти, све штен, осве шта ти, обе шта ти мје-
сто оп ћи, осве ћен, обе ћа ти, па и вас кр сну ти, 

67 Јо ван Су бо тић, Срб ска грам ма ти ка, 1847, стр. 158, 
§ 114 [ру ко пис].

68 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, XXVII.

69 Исто, LVI.
70 Исто, XXV.
71 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 94.
72 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 220.
73 Исто, 228.
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та ро ве ми сли о Ње го шу има ли су сва по то ња 
са зна ња до ко јих је фи ло ло ги ја до шла, као и 
дру ге срод не на уч не ди сци пли не (исто ри ја, ан-
тро по ло ги ја, со ци о ло ги ја и сл.). Мно ге од из не-
се них при мед би не сум њи во су на ме сту, а не ке 
од њих отво ре но је при зна вао и Ре ше тар. Без 
об зи ра на њи хов број и сна гу ар гу ме на та, не-
ће се ути ша ти „Ре ше та рев, за слу же но сте че ни, 
глас ис так ну тог ње го шо ло га и пр вог зна чај ног 
ко мен та то ра Гор ског ви јен ца“.74 За слу жио је то 
бу ду ћи да „оста ла су на сна зи мно га пр во бит на 
Ре ше та ре ва ре ше ња, ко ја је он у сво ме пр вом 
ко мен та ру дао“.75 И не са мо у ко мен та ри ма, до-
дај мо на са мо ме кра ју, већ и у при ре ђи вач ким 
тј. тек сто ло шким по ступ ци ма у мно го број ним 
из да њи ма ко ја су до при не ла – што ни ка ко не 
сме мо за бо ра ви ти – да и Пе тар Пе тро вић Ње-
гош у исто ри ји срп ске књи жев но сти и кул ту ре 
до би је за слу же но ви со ко ме сто.

6. за кљу чак. У ово ме ра ду по ку ша ли смо 
скре ну ти па жњу на не ке ма ње ко мен та ри са не 
аспек те Ре ше та ре вог при ре ђи ва ња и ту ма че ња 
Ње го ше вих де ла и је зи ка и сти ла у њи ма. Ис-
црп на исто ри ја ре цеп ци је Ре ше та ро вих ко мен-
та ра Ње го ше вог је зи ка, ко ја би оби мом да ле ко 
про би ла оче ки ва не гра ни це ова квог при ло га, 
ве ро ват но би по ка за ла да не по сто ји ни ти јед на 
ње го ва ре че ни ца, тј. ни ти јед на те о риј ско-ме то-
до ло шка по став ка, кон крет на ин тер вен ци ја у 
тек сту или ко мен тар, ко ји ка сни је ни су про ко-
мен та ри са ни у са да већ ве о ма обим ној ње го шо-
ло шкој ли те ра ту ри.

До бро је по зна та исти на не са мо у на у ци: 
нај те же је пи о ни ри ма по пут Ре ше та ра, док су 
кри ти ча ри у не у по ре ди во ла год ни јој по зи ци ји 
– има ју шта да кри ти ку ју, има ју и сва по то ња 
са зна ња, и нео гра ни че но вре ме да о све му до-
бро раз ми сле. И ту ма чи и вред но ва те љи Ре ше-

74 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 44.
75 Исто, 10.
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уни вер зи те ту у Бе чу за „из ван ред ног про фе со ра 
сла ви сти ке осо би ти јем об зи ром на срп ски је зик 
и књи жев ност“,7 а у истом ча со пи су об ја вљен је и 
Ре ше та ров чла нак Сла вен ске ко ло ни је у Ита ли
ји, у ко јем је он из нео ре зул та те сво јих ис тра жи-
ва ња о ко ло ни ја ма у ју жној Ита ли ји и свој од го вор 
на пи та ње ода кле су ти Сло ве ни до шли. С њи ма 
се пр ви су срео Ме до Пу цић у На пу љу, а ши ри 
ин те рес за њих про бу дио је др Јо сип Смо дла ка. 
Ре ше тар у то ме ра ду на во ди да су га Смо дла ки ни 
члан ци под ста кли да по се ти те сло вен ске ко ло-
ни је и да та мо про ве де је дан ме сец. У сво ме ра ду 
он та ко ђе до ка зу је да су ови Сло ве ни у ју жну 
Ита ли ју до шли из Ма кар ског при мор ја.8 

У ли сту „Ду бров ник“ из 1908, Ми лан Ре-
ше тар је об ја вио чла нак Ду бро вач ки брод XVI. 
ви је ка, а у бро ју 52. и 53. Ме да ље Ду бро вач ке 
ре пу бли ке.9 У истом ли сту об ја вљен је Ре ше та-
ров чла нак Спо ме ни це Ду бро вач ке ре пу бли ке 
као и чла нак Пе чат, за ста ва и грб Ду бро вач ке 
ре пу бли ке, у ко јем се рас пра вља о глав ним сим-
бо ли ма ста рог Ду бров ни ка. Ре ше тар ту за сту па 
ми шље ње да је Ду бров ник још у вре ме Ви зан ти је 
имао свој пе чат, јер је Ду бро вач ка оп шти на са-
мо стал но скла па ла уго во ре са су сед ним срп ским 
вла да ри ма и ита ли јан ским гра до ви ма. Док су 
Ду бров ча ни би ли под вла шћу Угар ске ра ди је су 
ко ри сти ли за ста ву Све тог Вла ха не го угар ску 
за ста ву, али је, ка ко кон ста ту је Ре ше тар, Ду бров-
ник до био грб од угар ског кра ља.10 

Ми лан Ре ше тар, је дан од нај у глед ни јих Ду-
бров ча на XX ве ка, ве ћи део жи во та про вео је у 
дру гим гра до ви ма, остав ши увек у чвр стим ве за-
ма са Ду бров ни ком. Ду бро вач ка штам па пра ти ла 
је Ре ше та ро ве на уч не успе хе и по вре ме но је об ја-
вљи ва ла ње го ве на уч но по пу лар не и кул тур но и-
сто риј ске при ло ге. Та ко је у „Ду бров ни ку, ка лен-
да ру за про сту го ди ну 1899.“ об ја вљен Ре ше та ров 
чла нак Ду бро вач ки по по ви у по чет ку на ше га 
ви је ка, а у „Ду бров ни ку“ из 1901. чла нак Ка пе
тан Јо зо Оре бић.1 Чла нак Ве ли ка ду бро вач ка 
тре шња по опи су хо лан цко га кон су ла у Смир
ни об ја вљен је у „Ду бров ни ку“ из 1901. го ди не.2 

По ред при логâ Ми ла на Ре ше та ра у ду бро вач-
кој штам пи су об ја вљи ва ни и члан ци о ње го вим 
на уч ним ра до ви ма и при зна њи ма ко је је до би јао. 
Ду бро вач ки ча со пис „Срђ“ до нео је 1902. го ди не 
бе ле шку да је у пр вој све сци XXIV књи ге Ја ги ће ва 
„Ар хи ва за сло вен ску фи ло ло ги ју“ об ја вље но пет 
чла на ка Ми ла на Ре ше та ра – о ори ги на лу Лу-
ка ри ће ва пре во да Ата ман те, о Зла та ри ће вом 
Амин ти, о нај ста ри јим при мор ским цр кве ним 
пе сма ма и о пор ту гал ском пре во ду Ма ру ли ће ве 
књи ге, ка ко ју је об ја снио кри же вач ки би бли о-
граф Мир ко Бре јер. Ре ше тар је про на шао ори-
ги нал из 1579. го ди не, ко ји је Лу ка рић пре вео, 
а чи ји је аутор ита ли јан ски пе сник Ђи ро ла мо 
Зо пјо (Gi ro la mo Zop pio). Го во ре ћи о Зла та ре ви ће-
ву Љу бо ми ру, Ре ше тар је по твр дио Буд ма ни је во 
ми шље ње да је срп ски пре вод нај ста ри ји.3 

„Срђ“ је об ја вио и бе ле шку да је Пе тро град ска 
ака де ми ја на у ка иза бра ла до цен та на беч ком 
уни вер зи те ту др Ми ла на Ре ше та ра за свог до-
пи сног чла на.4 

„Срђ“ је та ко ђе из ве стио да је у пр вој све сци 
ју би лар ног XXV то ма „Ar chiv für sla vische Phi lo-
lo gie“ иза шла рас пра ва про фе со ра Ре ше та ра Die 
Me trik Gundulić’s, у ко јој Ре ше тар по ка зу је шта 
је код Гун ду ли ћа са мо свој но, шта на сле ђе но од 
ста ри јих ду бро вач ких пе сни ка, а шта пред ста вља 
ути цај ита ли јан ске књи жев но сти, и кон ста ту је 
да су Гун ду ли ће ва Ди ја на и Ар ми да драм ске 
сце не.5 У ча со пи су „Срђ“ об ја вље на је бе ле шка да 
је у „Про свјет ном гла сни ку“ иза шао пре вод Ре-
ше та ро ве рас пра ве Гун ду ли ће ва ме три ка, ко ја 
је прет ход но би ла об ја вље на у Ја ги ће ву „Ар хи ву 
за сло вен ску фи ло ло ги ју“.6 „Срђ“ је та ко ђе до нео 
бе ле шку да је др Ми лан Ре ше тар по ста вљен на 
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4 Biļeške, Срђ – Srđ II, 3 (16. fe bru a ra 1903), 142.
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ја ма и пи ро ви ма. Ре ше тар је тај за кон из 1235. 
сма трао за је дан од нај ста ри јих са чу ва них ду-
бро вач ких за ко на. У име пр ћи је се не ве сти ни је 
мо гло да ти ви ше од 200 пер пе ра. Мо гло је да се 
пи ру је са мо оног да на ка да је мла до же ња во дио 
не ве сту сво јој ку ћи. За кон ни је вре део за оно га 
ко ји је узи мао де вој ку из ван Ду бров ни ка.16

И по од ла ску у Ита ли ју Ми лан Ре ше тар је 
одр жа вао кон такт са Ду бров ни ком и са ра ђи-
вао са ли стом „Ду бров ник“. По во дом пре но са 
по смрт них оста та ка др Фра на Ку ли ши ћа 5. 
но вем бра 1937. у ово ме ли сту об ја вљен је Ре-
ше та ров чла нак у ко јем је пи сао о кон так ти ма 
са сво јим не ка да шњим ђа ком ис та кав ши, по ред 
оста лог, да Фра но Ку ли шић ни је мо гао да до-
би је ме сто су плен та у ду бро вач кој гим на зи ји 
јер је био оду ше вље ни Ср бин, па се уме сто то га 
при мио уре ђи ва ња Бо ги ши ће ве би бли о те ке у 
Цав та ту. Из гу бив ши на ду да ће до би ти ме сто у 
ду бро вач кој гим на зи ји или у ар хи ву, тра жио је 
и до био је ме сто у це тињ ској гим на зи ји. По по-
врат ку у Ду бров ник Ку ли шић је по стао се кре-
тар ду бро вач ке Ма ти це срп ске, а по об ја ви ра та 
Ср би ји био је ухап шен као „по ли тич ки сум њив“. 
До 3. де цем бра 1914. др жан је у за тво ру у Ши-
бе ни ку без ис тра ге и оп ту жни це про тив ње га, 
по сле че га је био пу штен са оба ве зом бо рав ка 
у јед ном ме сту у Гор њој Аустри ји. У ин тер на-
ци ји је на ста вио да при ма пла ту од ду бро вач ке 
Ма ти це срп ске.17

Ре ше тар је у ли сту „Ду бров ник“ об ја вио чла-
нак Ко је га је да на умро и гдје је са хра њен Гун ду
лић. По во дом ве сти о про на ла ску Гун ду ли ће ва 
гро ба Ре ше тар се обра тио књи жев ни ку оцу Ур-
ба ну Та ли ји, ко ји се у На род ној Сви је сти ба вио 
тим пи та њем. Он му је на сва пи та ња оп шир но 

У „Ду бров ни ку“ из 1920. Ре ше тар је об ја вио 
чла нак Ду бро вач ки Двор. Ка да је по сле Пр вог 
свет ског ра та вра ћен у Ду бров ник део ста рог 
ду бро вач ког ар хи ва ко ји су аустриј ске вла сти од-
не ле из Ду бров ни ка 1914, Ре ше тар се из не на дио 
да су до ма ће вла сти из ба ци ле из Дво ра оно што 
су за те кле од ар хи ва. Ни је знао шта да ра ди са 
84 ве ли ке шкри ње. Са до зво лом ци вил не и вој не 
вла сти, део ста рог ду бро вач ког ар хи ва ипак је 
вра ћен у Двор. По во дом пред ло га да Кне жев двор 
у До бров ни ку по ста не Кра љев двор, Ре ше тар је 
за сту пао ми шље ње да Двор у Ду бров ни ку тре ба 
оста ви ти Ду бров ча ни ма.11 

На мол бе ду бро вач ких дру шта ва (Ју го сла-
вен ског ака дем ског клу ба и На род не жен ске за-
дру ге), Ми лан Ре ше тар је по чет ком два де се тих 
го ди на XX ве ка др жао пре да ва ња у Ду бров ни ку, 
о че му је из ве шта ва ла ду бро вач ка штам па. Ју го-
сла вен ски ака дем ски клуб је одр жа вао сед ни це 
у про сто ри ја ма со кол ског дру штва, Сло ге и Ду-
бро вач ког рад нич ког дру штва, где је при ре ђи вао 
и пре да ва ња. Ми лан Ре ше тар је ту одр жао пре да-
ва ње „О књи жев ном и пуч ком го во ру у Ду бров-
ни ку“. На по зив На род не жен ске за дру ге Ми лан 
Ре ше тар је 4. ма ја 1920. одр жао пре да ва ње у дво-
ра ни Со кол ског до ма „О кул тур ним при ли ка ма 
у Ду бров ни ку сред ње га ви је ка“ као два на е сто 
јав но пре да ва ње ко је је та за дру га ор га ни зо ва ла.12 

У ли сту „Ду бров ник“ из 1924. об ја вљен је 
пр ви део члан ка Ду бро вач ка ви јећ ни ца. У „Ду-
бро вач ком ли сту“ из 1925. иза шао је чла нак Два 
ду бро вач ка швин дле ра из 17ога ви је ка, а у 
„Ду бро вач ком ли сту“ из 1926. чла нак По че так 
ду бро вач ке оп ћи не.13 У „Ду бро вач ком ли сту“ 
об ја вље ни су члан ци Ан ту ни ни и ла за ри ни, 
Но ва ду бро вач ка вла сте ла, Са ла ман ке зи и 
сор бо не зи, По след њи ду бро вач ки вла сте лин и 
Сла вен ска пре зи ме на ду бро вач ке вла сте ле.14

У ре ви ји „Ду бров ник“ об ја вљен је рад Ду
бро вач ко Ве ли ко ви је ће. Под вла шћу Ве не ци је 
из би ја ли су су ко би из ме ђу кне за и Ве ли ког ве ћа. 
У ра ду се ис ти че да је ка сни је Ве ли ко ве ће би ло 
вр хов на власт у Ду бров ни ку и да је у ње му би ла 
са бра на пу но лет на вла сте ла. Вла сти ни су има ле 
те шко ћа са мо са опа да њем бро ја вла сте ле не го и 
с ње ним од но сом пре ма ду жно сти ко ју су има ли. 
На при мер – ни су до ла зи ли ре дов но на са стан ке 
Ве ћа, а при ли ком гла са ња не ки би се ус те за ли 
да уба це ку гли цу у јед ну или дру гу по су ду. Због 
то га је уве де на гло ба за оне ко ји ни су до ла зи ли 
на са стан ке Ве ћа. Ре ше тар се у то ме ра ду ба ви 
и пи та њем бро ја чла но ва Ве ли ког ве ћа, чи ји је 
број у раз ли чи тим вре ме ни ма опа дао и ра стао.15

У ча со пи су „Ду бра ва“ об ја вљен је Ре ше та ров 
чла нак Нај ста ри ји ду бро вач ки за кон о пр ћи

11 Mi lan Rešetar, Dubrovački Dvor, Rad 22 (17. apri la 1920), 
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215, 214, 218).
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у на ше ста ро при ја тељ ство и по што ва ње ко је го-
ји мо за Ва шу лич ност као чо вје ка, и као на уч ни-
ка и Ду бров ча ни на.“20

На по здрав ни те ле грам Ма ти це срп ске ду бро-
вач ке Ми ла ну Ре ше та ру, по во дом ње го вог из бо ра 
за ре дов ног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
Ре ше тар је од го во рио: „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, ко ји сам се вр ло млад од био у 
туђ сви јет. [...] 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, ко ји из у
ми ре мо.“21 У истом бро ју „Ду бров ни ка“ је ис так-
ну то да из „од лу ке Кра љев ске Срп ске Ака де ми је 
на у ка, нај ве ће на ше на уч не уста но ве, да у ко ло 
сво јих ре дов них чла но ва уве де два еми нент на 
прет став ни ка ста ре Срп ске Гар де, ви ди мо још је-
дан увјер љи ви знак об на вља ња ста рих ду хов них 
ве за по ко ји ма је Ду бров ник и за ври је ме ду гог 
роп ства ус пје вао да са чу ва сво је сло вин ско до-
сто јан ство и све оно што га је чи ни ло ве ли ким и 
при влач ним за чи тав Сла вен ски Југ и за чи тав 
кул тур ни сви јет“. Пред став ни ци срп ских и ју-
го сло вен ских дру шта ва у Ду бров ни ку пи сме но 
су та ко ђе че сти та ли из бор за до пи сног чла на 
исто ри ча ру Јор ју Та ди ћу.22 

Име Ми ла на Ре ше та ра се по ми ње у ли сту 
Ду бров ник и по во дом 36. го ди шњи це смр ти Ан-
ту на Фа бри са, где се кон ста ту је да он „као млад 
на став ник ни је мо гао до ћи ни ка ко на ка те дру ум-
них про фе со ра и ри јет ких ро до љу ба: Буд ма ни ја, 
Зо ре, Ка стра пе ли ја и Груп ко ви ћа у Ду бров ник, 
као ни сви оста ли че сти ти Ср би Ду бров ча ни: 
Ре ше тар, Ку ли шић, Ра ду ло вић и Ко лен дић”.23

У „Гла сни ку Ду бро вач ког уче ног дру штва 
‘Све ти Вла хо’“ об ја вље на су три Ре ше та ро ва 
члан ка: По пис ду бро вач ки јех вла сте о ски јех 
по ро ди ца, Ду бро вач ке там ни це, Тре шње у Ду
бров ни ку г. 1843–1845. У ра ду По пис ду бро вач
ки јех вла сте о ски јех по ро ди ца Ре ше тар је пи сао 

од го во рио. У свом члан ку Ре ше тар је твр дио да 
гроб ни је про на ђен и да је Гун ду лић са хра њен 
под ве ли ким ол та ром.18 

Лист „Ду бров ник“ је та ко ђе до но сио ве сти о 
при зна њи ма ко је је Ми лан Ре ше тар до би јао за 
свој рад. По во дом име но ва ња Ми ла на Ре ше та ра 
за по ча сног док то ра Фи рен тин ског уни вер зи те-
та у „Ду бров ни ку“ је ис так ну то да су кул тур не 
и на уч не уста но ве За гре ба, Бе о гра да и Љу бља не 
„са јед на ким сим па ти ја ма по здра ви ле про мо ци-
ју Др Ре ше та ра.“ Ду бро вач ка оп шти на од лу чи ла 
је да се по во дом име но ва ња др Ре ше та ру по кло-
ни сре бр ни кип Све тог Вла ха. На ини ци ја ти ву 
Ду бро вач ког рад нич ког дру штва све ду бро вач-
ке кул тур не и на ци о нал не уста но ве упу ти ле су 
Ре ше та ру за јед нич ку по сла ни цу, ко ју му је, на 
све ча но сти до де љи ва ња по ча сног док то ра та у 
Фи рен ци, пре дао се кре тар Ду бро вач ког рад-
нич ког дру штва Ја ша Ми ло сла вић, као де ле гат 
Дру штва. Де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Фи-
рен ци Сал ми ис та као је зна чај из да ња Срп ског 
мо ли тве ни ка, ко ји је, као пр ву књи гу штам па-
ну ћи ри ли цом на срп ском на род ном је зи ку, об ја-
вио у Ве не ци ји Ду бров ча нин Фра но Ми ца ло вић 
1512. го ди не, и ко ји је, уз пра те ћу сту ди ју, 1938. 
го ди не до нео у тран скрип ци ји Ми лан Ре ше тар 
у По себ ним из да њи ма Срп ске кра љев ске ака де-
ми је. Ре ше тар је за хва лио ду бро вач ким кул тур-
ним и на ци о нал ним уста но ва ма пи смом у ко ме 
је ис та као: „Ја у том по здра ву из мо га дра гог 
род ног Гра да ви дим и при зна ње да сам уви јек, 
прем да по нај ви ше, на жа лост из да ле ка, ра дио 
за наш Ду бров ник и ње го ву слав ну про шлост и 
да сам тим за слу жио да ме мо ји су гра ђа ни још 
уви јек сма тра ју пра вим и „ста рим“ Ду бров ча-
ни ном и по ми шље њу и по осје ћа ју, а не са мо по 
го ди на ма.“ За хва лио је и др Ан ту ну Бу цо ни ћу и 
Оп шти ни ду бро вач кој.19

Ми лан Ре ше тар и Мар ко Му рат иза бра ни су 
16. фе бру а ра 1940. го ди не за ре дов не чла но ве 
Срп ске кра љев ске ака де ми је. Тим по во дом ду-
бро вач ке кул тур не и на ци о нал не уста но ве упу-
ти ле су све ча ну че стит ку ака де ми ку Ре ше та ру 
у Фи рен цу, а по себ на де ле га ци ја је по се ти ла 
сли ка ра Мар ка Му ра та и че сти та ла му из бор. 
У че стит ки се ис ти че: „Од лу ка Кра љев. Срп ске 
Ака де ми је На у ка са ко јом Вас уво ди ме ђу сво је 
ре дов не чла но ве бе смрт ни ке, иза зва ла је у на-
ма осје ћа је по но са и сре ће, јер у њој ви ди мо не 
са мо за слу же но при зна ње јед ном ве ли ком ду ху 
и узор ном на уч ном ре де ни ку не го и још је дан 
до каз ви ше да вјеч ни кул тур ни ка пи та ли ста ре 
Сло вин ске Ду бра ве пред ста вља ју у овом ча су и 
га ран ци ју за ње ну бу дућ ност. Че сти та ју ћи Вам 
из бор, мо ли мо Вас и овом при го дом да вје ру је те 

18 Mi lan Rešetar, Ko je ga je da na umro i gdje je sa hra njen 
Gundulić, Du brov nik XXVI, 17 (29. apri la 1939), 1–2 (бр. 309).

19 Sta ra slo vin ska gar da – Naš po nos, Du brov nik XXVI, 
28 (15. ju li 1939), 1, 2.

20 Dubrovačke vi je sti, Du brov nik XXVII, 11 (16. mart 1940), 4.
21 Za hva la Go spa ra dr. Mi la na Rešetara, Du brov nik XXVII, 

10 (9. mart 1940), 4. Dubrovačke vi je sti, Du brov nik XXVII, 11 
(16. mart 1940), 4.

22 Duh našeh sta rog Pje mon ta i Slo vin ske Du bra ve, Du brov-
nik XXVII, 10 (9. mart 1940), 1; Dubrovačke vi je sti, Du brov nik 
XXVII, 11 (16. mart 1940), 4.

23 Uspo me ni An tu na Fa bri sa o 36 godišnjici smr ti 14 ov. 
mj., Du brov nik XXVII, 40 (Ko tor–Du brov nik 12. ok to bra 1940), 1.
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зе мљо тре са. Ти ме је до пу нио пи сце ко ји су ра ни је 
из ве шта ва ли о зе мљо тре си ма у Ду бров ни ку.24

Ми лан Ре ше тар са ра ђи вао је и са ду бро вач-
ким ли стом „Цр ве на Хр ват ска“, ко ји је 1910. до-
нео ње гов чла нак Ри јет ке но ви је ду бро вач ке 
ме да ље.25

Ми лан Ре ше тар био je је дан од нај и стак ну ти-
јих Ду бров ча на у пр вој по ло ви ни XX ве ка. Ве ћи 
део жи во та про вео је у дру гим гра до ви ма остав-
ши увек у чвр стим ве за ма са Ду бров ни ком. То ком 
че ти ри де це ни је био је при су тан у ду бро вач кој 
штам пи ка ко сво јим на уч ним при ло зи ма из ши ро-
ког кру га исто риј ских и фи ло ло шких те ма, та ко 
и члан ци ма ко ји су би ли об ја вље ни ње му у част. 
Као што пре гле да на гра ђа по ка зу је, Ре ше та ро ве 
ве зе са ду бро вач ком штам пом би ле су ра зно вр сне 
и осве тља ва ју ње го ву при вр же ност Ду бров ни ку 
и ве ли ки углед ко ји је у свом род ном гра ду имао.

о зна ча ју и за слу га ма ду бро вач ке вла сте ле што 
је Ду бров ник ве ко ви ма био кул тур ни цен тар на 
чи та вом Бал кан ском по лу о стр ву ис ти чу ћи: „Ду-
бров ник [...] има да у пр во ме ре ду за хва ли сво јој 
вла сте ли што су та ко му дро њим упра вља ли. 
Са свим је да кле оправ да но да се на ро чи то ми Ду-
бров ча ни с по што ва њем и са за хвал но шћу сје ћа-
мо на ше ста ре вла сте ле – ми, њи хо ви не гда шњи 
кме то ви, њих, на ших не гда шњих го спо да ра“. У 
члан ку Ду бро вач ке там ни це Ре ше тар је из нео 
сво је ис тра жи ва ње у из во ри ма где су се на ла зи-
ле там ни це у Ду бров ни ку. У члан ку Тре шње у 
Ду бров ни ку г. 1843–1845. ис та као је да је ма ло 
ко ји град у Евро пи стра дао од зе мљо тре са као 
Ду бров ник. Ме ђу па пи ри ма сво га оца на шао је 
за бе ле шке о зе мљо тре си ма из 1843–1845. Осим 
то га, ње му је у гим на зи ји др Иван Аугуст Ка-
зна чић при чао о сво јим до жи вља ји ма то ком тих 

24 Mi lan Rešetar, Po pis dubrovačkijeh vla ste o ski jeh po ro di
ca, 1–11, Dubrovačke tam ni ce, 39–44, Trešnje u Du brov ni ku g. 
1843–1845, 47–49, Gla snik Dubrovačkog učenog društva „Sve ti 
Vla ho“ 1 (1929) (бр. 237, 242, 245).

25 Mi lan Rešetar, Ri jet ke no vi je dubrovačke me da lje, Cr-
ve na Hr vat ska 83 (1910), 2–3 (бр. 115).
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ди стри бу тер ко ји је под од го ва ра ју ћом по год бом 
ре а ли зо вао овај по сао у Ру ско ни је вој штам па ри ји. 
Сво је ми шље ње Ре ше тар под у пи ре ши ром ло ги-
ком ства ри, али и ва жном чи ње ни цом да је под 
пр вим ко ло фо ном оти снут вла сти ти Рат ко ви ћев 
сим бол, „штит раз ди је љен дво стру ким ши ро ким 
по ја сом с цр ве ним љи ља ном у гор њој по ло ви ци 
а у до њој с дво стру ким кри жем под зви је здом и 
ме ђу дви је зви је зде, при дну ко је га је мо но грам 
FR, а то су пр ва сло ва име на Фран че ска Рат ко-
ви ћа а ни ка ко Зор зи Ру ско ни“.3

Ре ше тар је у основ ним по те зи ма ре кон стру-
и сао чи та ву исто ри ју ко ја је во ди ла штам па њу 
ове зна ме ни те књи ге, и ко ја јој је би ла на ме на. 
На и ме, по чет ком XVI ве ка ја вља ју се пр ва на-
сто ја ња да се за ду бро вач ке ка то ли ке штам па ју 
сло вен ске књи ге.4 Фран че ско Рат ко вић је нај-
пре 28. сеп тем бра 1510. го ди не скло пио уго вор 

С р п  с к и  м о  л и  т в е  н и к  пред ста вља 
н а ј  с т а  р и  ј у  к њ и  г у  ш т а м  п а  н у  ћ и  р и -
л и  ц о м  н а  с р п  с к о м  н а  р о д  н о м  ј е  з и  к у. 
У сла ви сти ку га је увео про фе сор Па ри ског уни-
вер зи те та Ма рио Рок, опи сав ши га у Ре ви ји сло
вен ских сту ди ја, за јед но с мла ђим из да њем исте 
књи ге.1 Ка ко за па жа Ми лан Ре ше тар, књи га је већ 
ра ни је на во ђе на у би бли о граф ским пре гле ди-
ма штам па них мо ли тве ни ка из па ри ских јав них 
би бли о те ка и мле тач ких илу стро ва них из да ња 
(Па риз 1907). Ово „от кри ће“ под ста кло је Ми ла на 
Ре ше та ра да се обра ти Срп ској кра љев ској ака-
де ми ји с пред ло гом да се књи га из да, по гла ви то 
због ње не ва жно сти за исто ри ју срп ског је зи ка. 
„Исти на, још при је ње штам пан је г. 1494 ок то их 
а г. 1495 псал тир у штам па ри ји што је на Це ти њу 
по ди гао зет ски вој во да Ђу рађ Цр но је вић“, ре зо-
но вао је та да Ре ше тар, „али ма ли мо ли тве ник [...] 
има пре ма њи ма ту ве ли ку пред ност да је срп ски 
и по је зи ку, док су обје Цр но је ви ће ве књи ге на 
чи сто цр кве но сла вен ском је зи ку.“ У крат ком вре-
ме ну оства рио се на ум на у ци пре да ног Ре ше та ра 
ко ји у јед ном да ху на ста вља: „За то тре ба да смо 
искре но за хвал ни Срп ској краљ. ака де ми ји ко ја 
је од мах и ра до при хва ти ла мој при је длог да се 
ова књи га опет из да, и ни је жа ли ла тро шка да 
до ба ви фо то граф ску ре про дук ци ју ци је ле књи-
ге (по ко јој је при ре ђе но ово но во из да ње) и да 
да де на пра ви ти ре про дук ци ју мно гих стра на и 
свих сли ка из ње.“ Исто доб но скрип тор Ва ти-
кан ске би бли о те ке Ћи ро Ђа не ли, про на ла зач 
Ва ти кан ског мо ли тве ни ка, от крио је у Ва ти кан-
ској би бли о те ци ду бро вач ки ла ти нич ки ру ко пис 
с две ма слу жба ма из 1552. го ди не ко ји је, та ко ђе 
као по себ но ва жан за исто ри ју срп ског је зи ка, и 
те мат ски и вре мен ски бли зак но во про на ђе ном 
мо ли тве ни ку, при дру жен Ре ше та ро вом из да њу.2 

Књи га је, ка ко се са оп шта ва у пр вом ко ло фо-
ну, штам па на у Ве не ци ји код Ђор ђа Ру ско ни ја 
из Ми ла на „по мај сто ру Фран че ску Рат ко ви ћу 
из Ду бров ни ка“ (127а), од но сно по „Фран че ску 
Рат ко ву Ду бров ча ни ну“ у дру гом (140а). Из 
ова кве фор му ла ци је ни је до вољ но ја сно да ли 
је „Рат ко вић са мо сла гао књи гу а мо жда и ре-
зао сло ва, евен ту ал но и бор ди ре и сли ке“ или и 
„не што ви ше“. Ре ше тар на осно ву по зна ва ња ши-
рих при ли ка у ита ли јан ском штам пар ству то га 
вре ме на за кљу чу је да је Фран че ско Рат ко вић и 
мај стор ко ји је ра дио на са мој књи зи, из да вач и 

СРПСКИ МОЛИТВЕНИК ИЗ 1512. ГОДИНЕ

1 Ma rio Ro qu es, De ux li vres d’he u res du XVIe siècle en 
cyril li que bo sni a que, Re vue des étu des sla ves XII (1932), 49–69.

2 Ми лан Ре ше тар, [Пред го вор], Два ду бро вач ка је зич на 
спо ме ни ка из XVI ви је ка, По себ на из да ња СКА, CXXII, Фи-
ло соф ски и фи ло ло шки спи си, 32, Бе о град 1938, VII–VIII.

3 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, Два 
ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка из XVI ви је ка, XVIII.

4 Све ште ник Лу ка Ра до ва но вић у сво ме те ста мен ту из 
1502. го ди не оста вља дру гом све ште ни ку Па влу Ву ка ши но-
ви ћу штам пар ски при бор „de let te ra schi a va“, али не ма дру гих 
ве сти о то ме (Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIX). Ду бро вач ки 
пле мић и кан це лар Лу ка При мо је вић обра тио се 1514. го ди не 
Се на ту с мол бом да му се одо бри штам па ње сло ви ма ка ква 
су би ла уоби ча је на код „ка лу ђе ра ра шке ве ре у њи хо вим цр-
ква ма“ (in let te re ras si a ne al mo do, che usa no li cal lo ge ri de la 
re li gi o ne ras si a na in lo ro chi e sie), као у Цр но је ви ћа штам па-
ри ји, „ко ја сви хва ле и це не“ (di si mi le let te re, che ha u e a no 
co men za to Zar no e u ic hi, che per tu to era la u da ta et apre ci a ta). 
Вид. Const. Jireček, Beiträge zur ragusanischen Literaturge
schichte, Archiv für slavische philologie XXI (1899), 431–434; 
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ве ка до спе ла у ову па ри ску би бли о те ку. По што 
при ме рак ни је пот пун – не до ста је му спо ља шња 
дво ли сни ца пр во га та ба ка, тј. пр ви и осми лист, 
Ре ше тар га је до пу нио тек стом из мла ђе га из да ња 
(1571).9 У опи су се осло нио на пре ци зне по дат-
ке ко је до но си Ма рио Рок: књи га је штам па на у 
ма лој осми ни, а са да шње ди мен зи је су јој (по сле 
не знат ног об ре зи ва ња), 152 × 102 мм; пр ва це ли-
на од 16 та ба ка са 126 ли сто ва (пр во бит но 128) 
пред ста вља не ку вр сту Ча со сло ва (Офич је од 
бла же не дје ве Ма ри је – Of fi ci um be a tae Ma ri ae 
Vir gi nis), а дру га це ли на од три по лу та ба ка са 
12 ли сто ва је сте ма ња мо ли тве на збир ка (Пет
најст мо ли та ва све те Бри џи де – Qu in de cim 
ora ti o nes san ctae Bri git tae); књи га у зби ру има 
138 (пр во бит но 140) па пир них ли сто ва, оти сну-
тих у два на вра та (пр ва це ли на 2. ав гу ста, а дру га 
10. ав гу ста 1512), с на ме ром да бу ду об је ди ње ни, 
као мо ли тве ни збор ник.10 Основ ни текст штам-
пан је цр ном бо јом, а по је ди на сло ва, ини ци ја ли, 
ре чи, сим бо ли и на сло ви цр ве ном бо јом. Књи га 
је бо га то укра ше на на ро чи тим окви ри ма ис пу ње-
ним ра зно вр сним мо ти ви ма, по себ ним сли ка ма 
и ини ци ја ли ма. За ње но штам па ње са чи њен је 
ти по граф ски устав де ли мич но сти ли зо ван пре ма 
за пад ном ћи ри лич ком бр зо пи су у из бо ру по је-
ди них слов них об ли ка; у ве ћи ни слу ча је ва то 
је ипак обич на ћи ри ли ца, из ве де на у ту ђи ни,11 
са мо пре ма јед ном на цр ту, с лич ног ру ко пи са 

с по зна тим је вреј ским штам па ром, Је ро ни мом 
Сон чи ном у Пе за ру, у ко јем је би ло пред ви ђе но 
штам па ње „Офи ци ја све те Ма ри је“ (Of fi ci um s. 
Ma ri ae), што је „без ика кве сум ње иста ствар 
што и на ше Офич је бла же не (или све те) дје ве 
Ма ри је“, као и штам па ње је ван ђе ља, по сла ни ца 
и мо но ло га све тог Ав гу сти на „на пи сму и је зи ку 
срп ском“ (in lit te ra et idi o ma te ser vi a no). З б о г 
о в о г  е к с  п л и  ц и т  н о г  с а  м о  н а  з в а  њ а 
М и  л а н  Р е  ш е  т а р  је, без дво у мље ња, о в о 
у на ред ним го ди на ма оства ре но д е  л о  н а -
з в а о  „С р п  с к и м  м о  л и  т в е  н и  к о м“. По-
ме ну те књи ге би ле су на ме ње не ду бро вач ким 
ка то ли ци ма у са мом гра ду и у њи хо вим ко ло-
ни ја ма по Ср би ји (il los hic Ra gu sij et in par ti bus 
Se ru i ae). Пра во слав ни би од њих, иако исто га 
је зи ка, па и пи сма, ка ко Ре ше тар оправ да но сма-
тра, ипак „за зи ра ли“, пре све га због њи хо вог дру-
га чи јег са др жа ја,5 а мо жда још и ви ше од не што 
сло бод ни јих ли ков них пред ста ва ко је од ра жа-
ва ју дух но во га вре ме на ко ји је за вла дао у За-
пад ној Евро пи (сен зу ал ни је при ка зи ва ње на гог 
људ ског те ла). Пи смо, ипак, за њих не би би ло 
про блем јер су га ко ри сти ли и јед ни и дру ги у 
ме ђу соб ној пре пи сци и у сва ко днев ном жи во-
ту. И не са мо то, кан це ла риј ским бр зо пи сом су 
пи са не и цр кве не књи ге код пра во слав них Ср-
ба, што Ре ше та ру пре осам де це ни ја ни је мо гло 
би ти по зна то. До вољ но је илу стра ти ван при мер 
Ми не ја Сте фа на До ме сти ка, на ста лог око 1450. 
го ди не (Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве у Бе-
о гра ду, број 50).6 По чет ком три де се тих го ди на 
XX ве ка Пе тар Ко лен дић је скре нуо па жњу на 
не што мла ђи ла тин ски уго вор ко ји је ра ни је об-
ја вио Ка рел Ко вач, управ ник Ду бро вач ког ар хи-
ва (1911–1914), скло пљен 31. ју ла 1511. го ди не 
из ме ђу Фран че ска Рат ко ва Ми ца ло ви ћа (Fran
ci scus Ratchi Mi za lo vich) и Пе тра Ђур ђе ва Шу-
ши ћа (Pe trus Ge or gii Su sich).7 Из уго во ра се ви ди, 
о че му та ко ђе Ре ше тар из ве шта ва, да је Ми ца-
ло вић тре ба ло да уло жи соп стве ни рад (упра во 
„се бе са мо га“), чи ме се по сред но по твр ђу је да 
је ра дио као мај стор у штам па ри ји. Ја сно је да 
је Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић, очи то до бро 
упо знат са штам пар ским ве шти на ма, озбиљ но 
по ку ша вао да по кре не вла сти та ћи ри лич ка из-
да ња за по тре бе сво јих су гра ђа на, све док то у 
са рад њи с Ђор ђем Ру ско ни јем ни је и ус пео.8 

Док је Ре ше тар ра дио на Срп ском мо ли тве
ни ку био је по знат са мо је дан ње гов при ме рак 
у На род ној би бли о те ци у Па ри зу (Bibliothèque 
na ti o na le de Fran ce), за ве ден под сиг на ту ром 
Réser ve B 5009. Књи га је ра ни је при па да ла рем-
ском над би ску пу Ле о но ру Де стам пу (Léonor 
d’Estam pes, 1589–1651), да би сре ди ном XVIII 

Ла зар Чур чић, Ви до ви и огран ци ра ног сло вен ског штам
пар ства, Пет ве ко ва срп ског штам пар ства 1494–1994. Раз-
до бље срп ско сло вен ске штам пе XV–XVII в., Бе о град 1994, 22.

5 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIX–XX.
6 Ди ми три је Бог да но вић, Раз вој ћи рил ског пи сма у Ср

би ји до XV ве ка, Сту ди је из срп ске сред њо ве ков не књи жев-
но сти, Ко ло СКЗ, XC, књи га 599, Бе о град 1997, 158–159.

7 Karl Kovač, Über Bücher und Bibliotheken im alten Ragu
sa, Mitteilungen des k.k. Archivrates, Bd. I, Wien 1914, 274–275; 
Pe tar Kolendić, Mletački ka li graf Ka mi lo Za ne ti kao štampar 
jed nog dubrovačkog ka te ki zma, Zbor nik iz Dubrovačke prošlosti 
Mi la nu Rešetaru. O 70oj godišnjici života (Rešetarov zbor nik), 
Du brov nik 1931, 269, нап. 13; Пе тар Ко лен дић, Ћи ри ли цом 
штам па не књи ге за ду бро вач ке ка то ли ке из 16 ве ка, По-
ли ти ка 8860 (11. ја ну ар 1933), 1–2.

8 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XX.
9 Исто, XII.
10 Ma rio Ro qu es, Op. cit., 52; Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, 

XII–XIII. Ка ко Ре ше тар за па жа, „прем да су те дви је ства ри 
дви је са мо стал не ти по граф ске је ди ни це (сва ка има сво је та-
ба ке, сво ју сиг на ту ру, свој нат пис и свој ко ло фон [по го вор]), 
ипак се ни су тек слу чај но са ста ле, јер су штам па не у ис тој 
штам па ри ји, истим сло ви ма и на истом па пи ру, за исто га из-
да ва ча и у исто ври је ме [...], па су си гур но те дви је ства ри и 
из да ва не као јед на књи га, иако су мо жда (као што је у слич-
ним слу ча је ви ма у ста ри је ври је ме че сто би ва ло) и сва ка за 
се бе ула зи ле у тр го ви ну“ (Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIII).

11 Из прак тич них раз ло га се, на при мер, ко ри сти по сто-
је ће, при руч но ла ти нич ко v за ра чва сто ч, и ро ти ра но за 180° 
по ус прав ној оси за ре гре сив но л, по пут при мар ног ве ли ког 
„ламб да“.
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ћи че ти ри ва жне осо би не ко је об је ди њу ју чи та ву 
књи гу: „углав но ме исту гра фи ку и исти пра во пис; 
го то во чи сти је кав ски из го вор; глас ђ за пра слав. 
dj; дје ло ми це ре флекс уо за во кал но л. Исто вре-
ме но, Ре ше тар је на гла сио да „је зик у ра зним 
ње го вим ди је ло ви ма ни је је дин ствен, већ да их 
тре ба при је све га оди је ли ти у дви је гру пе – у пр ву, 
у ко јој има мно го тра го ва од цр кве но сла вен ског 
је зи ка, и у дру гу, у ко јој та ких тра го ва, мо же се 

об ли ко ва ног у јед ној тра ди ци ји.12 Ова ква пи смов-
на тран сфор ма ци ја ве ро ват но је ура ђе на пре ма 
већ по сто је ћем књи жном хи бри ду,13 по гла ви то 
због уса гла ша ва ња с оства ре ном ти по граф ском 
нор мом у срп ском цр кве но сло вен ском штам пар-
ству то га вре ме на (у ру ско сло вен ским књи га ма 
се ра но уста љу је дру ги тип ћи ри ли це), иако су се 
у ли те ра ту ри (због по је ди них бр зо пи сних ре ше-
ња) из но си ла дру га чи ја ми шље ња.14 Пре су дан је 
из бор за ста ти чан, мо ну мен та лан тип сло ва ко ја 
се сла жу у пра вил не ква драт не мо ду ле,15 при 
че му са мо сло во ꙁ про би ја уоби ча је ну ви си ну, 
пре ла зе ћи „дво ли ниј ску схе му“.16 Не ко ли ко сло-
ва има ју стал не бр зо пи сне об ли ке, а не ко ли ко 
„дво ја ке, устав не и бр зо пи сне“. За то Пе тар Ђор-
ђић го во ри о „ком би но ва ној устав но-бр зо пи сној 
ћи ри ли ци“.17 У вре ме ну кон сти ту и са ња срп ског 
штам пар ства (пре лаз XV–XVI ве ка), ов де не ма 
на ти по ло шкој рав ни ни че га нео бич ног – у оба 
слу ча ја, и у штам па ним књи га ма за пра во слав не 
и у књи га ма за ка то ли ке по истим на че ли ма се 
при пре ма слов на гар ни ту ра; раз ли ка је са мо у 
ре а ли за ци ји, у скла ду с по себ но сти ма њи хо вих 
ру ко пи сних бо го слу жбе них пред ло жа ка.18 Сто-
га не чу ди исто вре ме но при су ство сло ва „ђерв“ 
(као је ди не пра ве „по себ но сти“ у Мо ли тве ни-
ку), за о ста лог у ду бро вач ком за ле ђу из ста ри јих 
вре ме на, ка да је би ло за јед нич ко свим срп ским 
кра је ви ма,19 и ње му „не са гла сних“ пре јо то ва них 
ли га ту ра ] и E, за це ло да љим по ре клом из ра шке 
шко ле. Ка сни је ће се оста нак на спе ци фич ном 
из бо ру не ко ли ци не бр зо пи сних об ли ка осе ти ти 
као по себ ност за пад них штам па них књи га, че-
му је, јед ним де лом, узрок по на вља ње слов них 
гар ни ту ра у дру гом из да њу Мо ли тве ни ка 1571. 
го ди не. Вред ни про у ча ва лац ста ре срп ске штам-
пе Ла зар Чур чић је, та ко ђе, за кљу чио да „слич на 
ћи ри ли ца [...] ка сни је у ка то лич кој штам пи [...] 
ни је би ла ни ка ко ње но ге не рал но опре де ље ње, 
не го се до ста при ме њи ва ла и ћи ри ли ца ср буљ-
ског ти па, за по че та на Це ти њу“.20 На пр ви по глед 
нај круп ни ју раз ли ку ће, за пра во, пред ста вља ти 
из о ста вља ње над ред них зна ко ва, али ни то не 
ва жи увек.21 Тек ће књи ге Ма ти је Див ко ви ћа и 
дру гих бо сан ских фра ње ва ца учвр сти ти ту тен-
ден ци ју и ути сак ко ји да нас пре о вла ђу је да се у 
ста ром ка то лич ком штам пар ству на срп ском је-
зи ку ко ри стио сти ли зо ва ни бр зо пис. По ја ви ће се, 
ме ђу тим, раз ли ка у из бо ру бр зо пи сних фор ми, па 
чак и ди ја ле кат ска ва ри ја ци ја (Ма ти ја Див ко вић 
се слу жи је ка ви цом, ка сни ји фра њев ци пре те жно 
ика ви цом), та ко да не по му ће но уну тра шње је-
дин ство ипак из о ста је.22

Је зик Срп ског мо ли тве ни ка је, ка ко је то 
по ка зао Ре ше тар, што кав ски, срп ски, из два ја ју-

12 У исто вре ме тај „на ро чи ти“ тип ћи ри ли це при су тан је 
на ши рем за пад но ју жно сло вен ском про сто ру у сва ко днев ној 
упо тре би, као пи са ни из раз на род ног је зи ка, што му од у зи ма 
од по себ но сти.

13 Ди ми три је Бог да но вић при ме ћу је да се „јед на вр ста 
хи бри да, бр зо пи сно-књи шког, где се већ мо же го во ри ти о по-
лу у ста ву, али са још не пре ра ђе ним, не по сред ним об ли ци ма 
кан це ла риј ског бр зо пи са, на ла зи [...] у Хи лан дар ском збор-
ни ку бр. 476, из по след ње че твр ти не XIV ве ка. „По себ но је 
за ни мљи во“ што је јед но ова ко „сит но, вер ти кал но, ква драт но“ 
пи смо „при ме ње но у пи са њу збор ни ка иси ха стич ког са др-
жа ја“, али у та квим збор ни ци ма је „по лу у став но пи смо ско ро 
без из у зет ка овла да ло“ (Ди ми три је Бог да но вић, нав. де ло, 
159). Слич но уса гла ша ва ње бр зо пи сних фор ми с устав ном 
под ло гом ви ди мо у ду бро вач ким ћи ри лич ким ру ко пи сним 
збор ни ци ма из XV и XVI ве ка, Ли бру од мно зи јех раз ло га, 
Ду бро вач ком лек ци о на ру и Лај пци шком лек ци о на ру (за 
сли ке в. Пе тар Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, Бе о град 
1971, 445–448, сл. 249–251). 

14 Уп. нап. 4.
15 Већ у Цр но је ви ћа штам па ри ји Ма ка ри јев штам пар ски 

слог не пре сли ка ва у све му ре сав ски устав сво га вре ме на, 
иако с њи ме чи ни при род ну це ли ну, не го те жи „мо ну мен-
тал ни јем (а ти ме и ар ха ич ни јем), вер ти кал ном дук ту су, тек 
с по не ким, си стем ски укло пље ним бр зо пи сним об ли ком“ 
(Вик тор Са вић, За пи си штам па ра све ште но мо на ха Ма
ка ри ја. Је зик, пи смо и пра во пис, Срп ско је зич ко на сље ђе на 
про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски је зик да нас, Ник шић 
2012, 160–161, нап. 9).

16 Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 191.
17 Исто; уп. Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIV–XV.
18 Ка ко ис ти че Пе тар Ђор ђић, „у свим на шим ста рим 

штам па ним књи га ма на ла зи мо у осно ви исти устав ни тип 
ћи рил ског пи сма ка кав је био у ру ко пи сним цр кве ним књи-
га ма из истог вре ме на“. Он још за па жа да „слов ни об ли ци“ тих 
књи га „ни су ујед на че ни“, али да је „та не у јед на че ност ма ња 
[...] у штам па ним књи га ма“ (Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 189).

19 Уп. до бро по знат при мер у Осни вач кој по ве љи ма
на сти ра Хи лан да ра Си ме о на Не ма ње 1198. го ди не (Пе тар 
Ђор ђић, нав. де ло, 252, сл. 24).

20 Ла зар Чур чић, Ви до ви и огран ци ра ног сло вен ског 
штам пар ства, 22. – На ук кр стјан ски шпан ског је зу и те 
Ја ко ва Ле де зме штам па ли су бра ћа Ан ђе ло и Иван За гу ро вић 
у Ве не ци ји 1583. го ди не „устав ним ти пом ћи ри ли це ка кав је 
био и у књи га ма на срп ско сло вен ском је зи ку, је ди но сло во; 
има бр зо пи сни об лик“ (Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 192). То ни-
је из у зе так јер ће се у Ве не ци ји и Ри му „за ка то ли ке Бо сне, 
Дал ма ци је и Ду бров ни ка, а [...] ка сни је – и за по у ни ја ће не 
уско ке у Жум бер ку и дру где“ штам па ти „књи ге и ср буљ ском 
ћи ри ли цом“ (Ла зар Чур чић, нав. де ло, 22).

21 Ши ме Бу ди нић у књи зи Су ма на у ка хри сти јан ско га 
(!) Пе тра Ка ни зи ја, штам па ној 1583. у Ри му при Кон гре га ци ји 
за ши ре ње ве ре ко ри сти чи тав ком плет над ред них зна ко ва 
сто ле ћи ма већ при сут них у срп ско сло вен ској књи зи (за сли ку 
в. Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 485, сл. 290).

22 Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 192–194; Ла зар Чур чић, нав. 
де ло, 22.
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до не кле је по јед но ста вљен гра фиј ски ин вен тар, 
сма ње ни су фор мат и обим књи ге, де ко ра ци ја је 
све де ни ја и ти по граф ски упро шће ни ја; на пред 
је до дат је дан лист с ћи ри лич ком азбу ком и мо-
ли тва ма Здра во Ма ри ја и Оче наш. Ово га пу та 
књи га је об ли ко ва на као не де љи ва це ли на јер су 
Мо ли тве пре ба че не ис пред Офич ја и за др жан 
је са мо је дан ко ло фон (на кра ју књи ге). Ин те ре-
сант но је, ме ђу тим, да су на но во ис ко ри шће ни 
сви ста ри кли шеи из Офич ја за по себ не илу-
стра ци је, али су се сло ва мо ра ла из но ва ре за ти 
и ли ти, исти на по мо де лу пр вих.32 По ми шље њу 
Ћи ра Ђа не ли ја књи га је не по сред но пре штам па-
на с дру гог не што мла ђег, да нас не по зна тог из-
да ња.33 За из да ње из 1571. го ди не са зна ло се још 
на по че ци ма сла ви сти ке, ка да га је До бров ски 
по ме нуо у сво јој сло вен ској гра ма ти ци,34 али је 
у до ма ћу на у ку пр ви пут уве де но 1911. го ди не у 
књи зи Хр ват скосрп ска књи жев ност у Бо сни 

ре ћи, не ма“.23 Па жљи вом ана ли зом он до ла зи до 
за кључ ка „да не по сред на ма ти ца на ше га Мо ли-
тве ни ка ни је би ла пи са на ни цр кве ним је зи ком 
ни гла го љи цом не го ча кав ским го во ром и ла ти-
ни цом“.24 Ду бро вач ки ре дак тор је „за др жао [...] 
из по што ва ња цр кве но га тек ста, мно го тра го ва 
од то га је зи ка, али је го то во све об ли ке ча кав-
ско-дал ма тин ске за ми је нио ду бро вач ким“, пре-
ба цу ју ћи их на вла сти ти ди ја ле кат у ко јем има 
и пре по зна тљи вих „ду бров ча ни за ма“.25

У са др жа ју Мо ли тве ни ка до ми ни ра ју де ло ви 
ко ји су обич ни у ла тин ском Офи ци ју (слу жби) 
бла же не Дје ве Ма ри је, али ни су је ди ни. То су 
Ка лен дар за чи та ву го ди ну (2–13), Мо ли тве све-
тог па пе Гр гу ра (14–15а), Мо ли тва за обо ле ле од 
ку ге (15б–16а), Ма ри јин офи циј (17–75а), Офи циј 
Све то га кр ста (76–79а), Офи циј Све то га Ду ха 
(80–83а), Се дам пса ла ма по кор них (84–92а), Ли-
та ни ја свих све тих (92а–100а), Офи циј за мр тве 
(101–126); Мо ли тве Све те Бри ги те (129–140а).26 
Из ме ђу ми кро це ли на и не ких од круп ни јих пот-
це ли на на ла зе се илу стра ци је (16б, 24б, 34б, 38б, 
42б, 46а, 49б, 55б, 75б, 79б, 83б, 100б, 129а), а у 
два на вра та до но се се и штам пар ске за бе ле шке 
– ко ло фо ни, о че му је већ би ло ре чи (127а, 140а). 

У ме ђу вре ме ну про на ђе на су још два, не пот-
пу ни ја при мер ка Мо ли тве ни ка, оба без Мо ли та ва 
све те Бри ги те. Пр ви се чу ва у Ко дринг то но вој 
би бли о те ци на Ко ле џу „Свих ду ша“ у Окс фор ду 
(The Co dring ton Li brary of All So uls Col le ge), где се 
во ди под сиг на ту ром q: 14: 9.27 Дру ги при ме рак се 
чу ва у Би бли о те ци Џо на Ма ле на на Аме рич ком 
ка то лич ком уни вер зи те ту у Ва шинг то ну (Mul len 
Li brary at The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca); ста-
ра сиг на ту ра му је Z 232.28 Са мо у ње му по сто је 
не до ста ју ћи ли сто ви из Па ри ског мо ли тве ни ка, 
пр ви и осми. По ка за ло се да је Ре ше тар и ов де, 
као и у ра ду на це лој књи зи, био у пра ву ка да је 
из вр шио ре кон струк ци ју пре у зи ма њем од го ва-
ра ју ћих де ло ва тек ста из Ба ро ми ће вог из да ња 
из 1571. го ди не.29 Ме ђу њи ма на тим ме сти ма 
не ма круп ни јих раз ли ка. Глав не раз ли ке пре ма 
ово ме из да њу (М2) утвр дио је Ћи ро Ђа не ли, ко ји 
се још по слу жио и тре ћим ру ко пи сом Ва ти кан-
ског мо ли тве ни ка (В3, Vat. sl. 21). Оне су до да те 
уз Ре ше та ро во из да ње.30 

Дру го са чу ва но из да ње Ми ца ло ви ће вог 
Мо ли тве ни ка из 1571. го ди не при ре ди ли су у 
Мле ци ма Ја коб Ба ро мић (iakobq dE ba romq) и 
Ам бро зио Кор со (a<m>bro/o kor qso),31 уз раз ли-
ке ма ње га до ма ша ја. Ра ни ји текст је знат ни је 
про ши рен са мо у слу ча ју на во ђе ња це ло ви тог 
Оче на ша на ме сто пр во бит ног ин ци пи та, је зик је 
на кнад но уса гла ша ван с цр кве но сло вен ским на-
у штрб на род ног из ра за, ме ња на је и ор то гра фи ја, 

23 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XLI.
24 Исто, XLIV.
25 Исто, XLV–XLVII. По дроб но о је зи ку ово га спо ме ни ка 

в. Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка од г. 1512, 
Глас СКА CLXXVI, Дру ги раз ред 90 (1938), 171–239.

26 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXXIV. Ова кав са др жај по-
ка зу је да се ра ди о мо ли тве ној збир ци из ко је су се Бо го ро ди ци 
Ма ри ји мо гли мо ли ти обич ни хри шћа ни, али и све ште ни ци, 
ка лу ђе ри и ка лу ђе ри це, сва ки дан. Док је бре ви јар „био ка-
нон ска књи га офи ци јал не слу жбе бож је за све ће ни ке“, до тле 
је „Офич је у пр во ме ре ду на ми је ње но ла ји ци ма и жен ски њу“ 
(исто, XXVIII).

27 Ње го ве ста ре озна ке су d. d. 22 и D. D. 14. 9. От крио 
га је Џон Си мон Га бри јел Си монс 1963. го ди не. По дроб но га 
је опи сао и чи тав исто ри јат пред ста вио Јев ге ниј Љво вич Не-
ми ров ски (Ев ге ний Не ми ров ский, Окс форд ский зкэ ем пляр 
ве не ци ан ско го wfi;E sve te di e ve ma rie 1512 го да, Slo vo 41–43 
(1991–1993), 241–248).

28 Уочио га је Нор ман Ци гар 1999. го ди не, а иден ти фи ко-
ва ла Ани ца На зор (Ani ca Na zor, Dubrovački ćirilski mo li tve nik 
iz 1512. go di ne, Hr vat ska re vi ja XII/4 (2012), 11).

29 Ево тих Ре ше та ро вих ре чи: „На пр во ме је ли сту си гур-
но био са мо нат пис на пред њој стра ни, док је стра жња стра на 
без сум ње би ла пра зна као што је и у дру го ме из да њу, а на 8. 
ли сту био је са свим си гур но мје сец јул ка лен да ра“ (Ми лан 
Ре ше тар, нав. де ло, XII).

30 Ћи ро Ђа не ли, Ва ри јан те, Срп ски мо ли тве ник од г. 
1512, 111–142; в. VIII, XLVII, LXIV–LXVI.

31 О њи хо вим име ни ма и на ро чи то о Ба ро ми ће вом по ре-
клу в. Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXIV–XXVII; Ћи ро Ђа не ли, 
исто, LXIII–LXIV (сма тра се да је он био ча ка вац и све ште ник 
гла го љаш). За Ам бро зи ја Кор са Де јан Ме да ко вић је утвр дио да 
је Си ра ку жа нин ко ји је од ра ни је ус по ста вио по слов не ве зе са 
срп ским књи жа ри ма (Гра фи ка срп ских штам па них књи га 
XV–XVII ве ка, По себ на из да ња САН, CCCIX, Оде ље ње дру-
штве них на у ка, 29, Бе о град 1958, 34–35; уп. Ла зар Чур чић, 
Штам па ни ве не ци јан ски „Мо ли тве ник“ из 1571. го ди не 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, При ло зи за књи жев ност, је зик, 
исто ри ју и фол клор XXVI/3–4 (1960), 289, нап. 4).

32 О све му в. Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXII–XXIV.
33 Исто, LXIV–LXVI.
34 J. Do browský, In sti tu ti o nes lin gu ae sla vi cae di a lec ti ve te ris, 

Vin do bo nae 1822, XLIV–XLV.
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Ма ти ја Бан ће у Бе о гра ду 1847. го ди не штам па-
ти Вос пи та тељ жен ски, а Ан тун Ка зна чић у 
За дру ћи ри ли цом и ла ти ни цом 1849. По здрав 
па три јар ху срп ско му го спо ди ну Јо си фу Ра ја
чи ћу. У са мом гра ду ћи ри ли ца ће се по ја ви ти у 
штам пи, по Ре ше та ре вом све до чан ству, тек 1878. 
го ди не у не ким члан ци ма ли ста Slo vi nac.37

Јасмина Грковић-Мејџор, Виктор Савић

и Хер це го ви ни Дра гу ти на Про ха ске.35 Са чу ва но 
је ви ше при ме ра ка: у Бе чу, Са ра је ву, Ва ти ка ну, 
Па ри зу, Вил њу су и Но вом Са ду.36 

И по сле пред ста вље них из да ња, при ре ђи ва-
них на стра ни, Ду бров ник ће, из ви ше раз ло га, 
че ка ти на сво ју пр ву штам па ри ју не ко ли ко сто ле-
ћа, све до 1783. го ди не. По за па жа њи ма Ми ла на 
Ре ше та ра, пр ве ћи ри лич ке књи ге за Ду бров ча-
не по но во ће би ти оти ски ва не тек у XIX ве ку: 

35 Das kroatischserbische Schrifttum in Bosnien und der 
Herzegowina. Von den Anfängen im XI. bis zur nationalen Wie-
dergeburt im XIX. Jahrhundert, Zagreb 1911, 96–97; Милан 
Решетар, нав. дело, XXI–XXII.

36 Ma rio Ro qu es, нав. де ло, 49–50; Ми лан Ре ше тар, нав. 
ме сто; Ла зар Чур чић, нав. де ло, 288–289.

37 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXI.
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(Војислав Ј. Ђурић, према: Дејан Медаковић, 
Графика српских штампаних књига  

XV–XVII века, Посебна издања САН CCCIX, 
Одељење друштвених наука 29,  

Београд 1958, 61, нап. 180)

Die ultimo julii 1511.

Petrus Georgij Susich ex una parte et Frans-
ciscus Ratchi Mizalouich ex alia parte cum Dei 
nomine simul contraxerunt societatem et colle gan-
tiam inter eos duraturam ad voluntatem partium, 
in qua societate dictus Franciscus ponit personam 
suam et partitum factum cum magistro Hieronimo 
Soncino, impressore librorum in Pisauro per 
cyro gra phum subscriptum testibus diei vigesimi 
octavi septembris 1510 in Rechaneto, pro officiis 
Sancte Marie, evangeliis, epistolis et soliloquiis 
Sancti Augustinj stampandis i n  l i t t e r a  e t 
i d i o m a t e  s e r v i a n o  pro quantite, pretio et 
amontantia contentis in dicto cyrographo et pactis, 
modis et conditionibus ipsius cyrographi, quod est 
in manibus dicti Francisci. Et dictus Petrus posuit 
usque ad presentem diem ducatos auri centum 
octo, computatis ducatis octuaginta duobus quos 
ambo acceperunt in credentiam in plumbo et pro 
quibus ambo sunt obligati, tamen omnes sunt, ut 
dixerunt, de ratione dicti Petri et omnes sunt in 
manibus dicti Francisci, sicut idem Franciscus 
dixit et confessus fuit, cum quibus sit obligatus 
et ita promisit dictus Franciscus ire pro dicto 
negocio partiti ipsius cyrographi expediendo et 
expeditus redire Ragusium cum dictis libris et illos 
hic Ragusij et i n  p a r t i b u s  S e r u i e  vendere 
et finire cum omni avantagio sibi possibili pro 
utilitate presentis societatis. Lucri autem secuturi 
medietas sit dicti Petri et alia medietas dicti 
Francisci et idem intelligatur et sit de damno, si 
quod sequeretur, quod Deus avertat. Hoc declarato 
quod apotheca quam alter eorum conduxerit ad 
affictum a communi ad proximos incantus intelli-
gatur nomine amborum in presenti societate. 
Et sit obligatus dictus Franciscus cum omnibus 
suis bonis dicto Petro ad omnem eius voluntatem 
et in fine presentis societatis dare et ostendere 
bonam et rectam rationem administrationis sue 
presentis societatis et de monte solvere debitum 
per eos contractum. Et in fine dictus Petrus debeat 

i

колофони у српском молитвенику 
из 1512.

U wvomU E wfi;q} svi miseci | wfi;qE0 wdq 
bla/ene gosqpo:e | ofilqE wdq s(ve)toga karqsta | 
ofi;qE s(ve)toga dUha | sedamq salama | s letania|mi. 
| ofi;qE | wdq marqtvi|ehq i mqnwgo lE|pihq 
razqli|;ihq mw|lita|va0

Српски молитвеник (1512), 1а

{anqpanw U bneciehq U zwrqzi | rUsqkwni izq 
milana po me{qrU fr|anq;esqkU ratqkwvi:U izq 
dUbrw|vnika0 U .;0y0I.v0 lEtq na. v0 | agwsqta mieseca0

Српски молитвеник (1512), 127а

{anqpanw po me{qrU franq;esqkh | ratqkovU 
dUbrov;aninU. U. ;yIv. | lietq na 0I0 agosta mieseca0

Српски молитвеник (1512), 140а

ii

уГовори франа мицаловића 
из дуБровачке архивске Грађе

Die XII februarii 1502.

Ego Franciscus, filius olim Ratchi Mizalovich 
con fiteor quod super me et omnia mea bona pro 
dote et perchivio Lignussa filie quondam Pavli 
Anto evich aurificis uxoris mee habui et recepi a 
tutor ibus dicte Lignusse videlicet ser Petro Jac. de 
Luch aris, ser Orsato Bl. de Zamagno, ser Pasquale 
Nic. de Restis, ser Antonio Mar. de Goze et ser 
Jacobo Ni. Sar. de Bona ac Thomasina relicta dicti 
quondam Pauli michi dantibus et solventibus de 
pretio venditionis domus dicti quondam Pauli posita 
ad Plateam quam emit Johannes Miloradovich ut 
constat ad dictum venditionem de qua apparetur 
venditionibus cancelarie 1501 die III novembris 
a carta 55 pro dote et perchivio predictis ducatis 
auri centum triginta et exagia auri quiquaginta. 
Quam dotam habui et recepi secundum ordines et 
consuetudinem Ragusii ...

Lib. dot. not. 10, 45.

ИЗВОРНА СВЕДОЧАНСТВА
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Die 20 augusti 1513.

Ego Franciscus Ratchi Mizalouich, iturus de 
presenti ad partes et loca Turcorum, confiteor 
quod super me et omnia mea bona habui et recepi 
a Giuro Sussich officia quinquaginta ligata et 
fornita ex officiis i n  l i t t e r a  e t  i d i o m a t e 
S e r v i a n o, stampatis anno transacto nomine 
societatis inter me et Petrum, filium dicti Giuri, super 
quibus dictus Giuro fecit expensam de non mediocri 
quantitate pecuniarum, que official quinquaginta 
debeo vendere in dictis partibus prout melius potero 
et totum extractum consignare dicto Giuro et bonam 
rationem dicte venditions; et si illa non potero 
vendere promitto reportare et consignare dicto 
Giuro. Et si secus facerem, quod sim obligatus dicto 
Giuro dare et solvere duc. auri viginti ad volun tatem 
suam sub pena etc. Renuntiando etc. Hec autem 
carta etc. Judex et testis ut supra. [Прецртано.] 
[Са стране:] Die primo settembre 1516 extracta et 
data Giuro creditori contrascripto. Ideo etc.

Debita Notarie 90 (1513–1514) fol. 54.

(Михаило Динић, нав. дело, 113–114)

iii

недовршени запис  
на француском Језику у примерку 

српскоГ молитвеника из БиБлиотеке 
матице српске из 1571.

Le savant père Le Long, qui a écrit ce qui précède 
auroit du distinguer l a  l a n g u e  i l l y r i e n n e 
de l a  l a n g u e  S e r v i e n n e  o u  S o r a b e 
du moins pour les Caractères.

La langue Esclavonne a près de S o . [ r a b e s ] 
D i a l e c t e s.  On se sert dans cette langue tantôt des 
Caractères inventés par un certain Jerôme, différent 
de St. Jerôme, et qui s’appellent i l l y r i e n s;

Tantôt des Caractères Cyrilliques, inventés par 
St. Cyrille, Apôtre des Esclavons, dont les Russes 
font une partie. Ce livre est en C a r a c t è r e s 
S o r a b e s  o u  S e r v i e n s,  dont l’ancien Russe 
approche beaucoup, ainsi que le Russe moderne 
que l’imperatrice Catherine 2. a porté à sa dernière 
perfection; les Russes actuels n’entendent pas 
l’anciens livres de leur liturgie.

On voit à la fin, que ce livre fût imprimé (en 
1571) à Venise de Barom et ...

(Лазар Чурчић, Штампани венецијански 
„Молитвеник“ из 1571. године библиотеке 

Матице српске, ПКЈИФ, XXVI/3–4, 1960, 290)

extrahere suum capitale et quicquid supererit de 
lucro vel damno id totum debeat inter ipsas partes 
dividi per medietatem.

(Die XXV septembris 1511 Petrus Georgij sup-
rascriptus ibi presens dedit et cessit et potestatem 
plenariam renunciavit Marino Jo. de Nale, presenti 
et acceptanti, de societate suprascripta et omne jus 
et actionem quod et quam in dicta societate habet, 
ponens dictum Mari|num in locum suum et faciens 
ipsum procuratorem tanquam in re sua propria cum 
pleno jure et amota omni exceptione juris et facti. 
Promittens dictus Petrus solvere debitum supra-
scriptum ducatorum octoginta duorum supra script-
orum in dicta societate de quibus relevat ipsum 
Marinum ab solutione dictorum ducatorum 82 in 
totum et in parte; in omnibus autem partibus et 
conditionibus dicte societatis ponit dictum Marinum 
in locum suum ad plenum, exceptis dictis ducatis 
82, promittens suprascriptus Petrus supra et omnia 
sua bona conservare suprascriptum Marinum 
cessionarium sine damno et manchamento. Renun-
tiando. [Прецртано])

Et statim suprascriptus Marinus cessionarius 
reddidit et retrocessit suprascriptam potestatem 
suprascripto Petro, presenti et acceptanti, reponens 
et restituens ipsam in locum pristinum suprascripte 
societalis et ideo suprascripta cessio cassa fuit de 
voluntate suprascriptorum Marini et Petri.

Diversa Notarie 89 (1510–1512) fol. 126.

(Михаило Динић, Три документа о Офичју 
штампаном ћирилицом 1512 године, 

Историски часопис II за 1949–1950 (Београд 
1951), 112–113; уп. Karl Kovač, Über Bücher 

und Bibliotheken im alten Ragusa, Mitteilungen 
des k.k. Archivrates, Bd. I, Wien 1914, 274–275)

Die XVIII septembris 1512.

Franciscus Ratchi Mizalouich ad interrogati-
onem Giuri Sussich, creditoris sui ibi presentis, con-
fessus fuit quod tres capse librorum stampe conducte 
Ragusium in nomine dicti Francisci sunt dicti Gi-
uri, quarum unam dixerunt jam pridem conductam 
de libris i n  i d i o m a t e  l a t i n o  repositam 
in turreta ad molum et duas adhuc esse in navigio 
ante portum i n  i d i o m a t e  s c l a v o, cum 
quibus nunc venit dictus Franciscus; et ideo dictus 
Franciscus ipsas capsas et earum libros consignavit 
et consignat dicto Giuro, presenti et acceptanti, 
tanquam res proprias ipsius Giuri.

Diversa Notarie 90, fol. 95.

(Михаило Динић, нав. дело, 113)
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Запис на француском језику у примерку Српског молитвеника из 1571, 
Iб (Библиотека Матице српске Р Ћр I 6.1 (РР Хр I 1.1.1) – 199059)
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Слика Дубровника, око 1481 (Решетарова збирка,  
у публикацији: Dr. Milan Rešetar, Slike staroga Du

brov nika, u Zagrebu 1924, 3, бр. 1)

Слика Дубровника на кипу Св. Влаха, између 1481. и 1485  
(Dr. Milan Rešetar, Slike staroga Dubrovnika, 5, бр. 3)
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Слика Дубровника, око 1590  
(Dr. Milan Rešetar, Slike staroga Dubrovnika, 7, бр. 5)

Слика Дубровника, 1638 (Библиотека Матице српске, CXV-2 101;  
уп. Dr. Milan Rešetar, Slike staroga Dubrov nika, 8, бр. 6)
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Тре ба ло је у ту свр ху да отво ри и др жи ду ћан у 
Ду бров ни ку. По то ме што се у 108 ду ка та уло-
же них од Шу ши ћа, ра чу на ло 82 ду ка та у оло ву, 
мо гу ће је да је Ми ца ло вић тре ба ло да то оло во 
упо тре би за ре за ње и ли ве ње ћи ри лич ких сло ва. 
Ни је по зна то за што је, тек го ди ну да на од ка ко су 
Ми ца ло вић и Шу шић за по че ли по сао са штам-
па ри јом Сон чи но, об ја вље на књи га Офи чиј све те 
Ма ри је, штам па на у Ве не ци ји код Ђор ђа Ру ско ни-
ја (Giorgio Rusconi) у ав гу сту 1512. го ди не.6 Дру ги 
до ку мент пред ста вља пи са ну из ја ву Рат ко ви ће ву 
од 18. сеп тем бра 1512. да два сан ду ка књи га „in 
idiomate sclavo“ до не та у Ду бров ник, као и је дан 
сан дук књи га „in idiomate latino“ при спео пре 
то га, при па да ју по ро ди ци ње го вог парт не ра Шу-
ши ћа. Тре ћа вест го во ри да је Ми ца ло вић, пред 
свој пут у Ср би ју, ав гу ста 1513. при мио пе де сет 
при ме ра ка Офич ја од Ђу ре Шу ши ћа да их про-
да на пу ту. По сред но се до зна је да је це на јед не 
књи ге из но си ла око 0,4 ду ка та.7 

Не мо же се, за са да, утвр ди ти ка ко је до шло 
до од сту па ња од уго во ра са Је ро ни мом Сон чи-
ном. По ро ди ца ко ја ће се ка сни је на зва ти Sonci
nos по бе гла је из Шпа је ра у вре ме ка да су, оп-
штим едик том 1435. го ди не, про те ра ни Је вре ји 
тог гра да. Уз по моћ Фран че ска Сфор це, вој во де 
од Ми ла на, на се ли ли су се у Сон чи ну (Soncino), 
гра ду у се вер ној Ита ли ји, узев ши име тог гра да за 
сво је по ро дич но име. По ро ди ца се у ра ним 1480-
тим по че ла ба ви ти штам пом, уско ро про ши рив ши 
по сао у мно ге се вер не и сред њо и та ли јан ске гра-
до ве, као и у Со лу ну и Ца ри гра ду. Штам па ли су 

Од го ди не 1469. ка да је Јо ван из Шпа је ра 
(Spe yer) увео штам па ње књи га у Ве не ци ји, она 
је по ста ла цен тар у ко ји су се са свих стра на 
Евро пе оку пља ли рад ни ци на том по љу, та ко да 
се то ком XV ве ка мо же на бро ја ти пре ко 200 по-
зна тих мле тач ких штам па ра од ко јих су не ки, 
као А. Ма ну цио (Manuzio) до шли до свет ског 
гла са по ди гав ши штам па ње књи га до ви со ког 
сте пе на са вр шен ства.1 Ду бро вач ки ћи ри лич ки 
мо ли тве ник штам пан је у Ве не ци ји 1512. го ди не,2 
у тре нут ку ка да се овај град на ла зио у те шкој 
по ли тич кој и вој ној си ту а ци ји. У то вре ме је де-
ло ва ње Кам бриј ске (Cambrai) ли ге (1508–1523), 
осно ва не да би се осу је ти ле пре ве ли ке ам би ци је 
Мле тач ке ре пу бли ке, већ ушло у сво ју дру гу фа-
зу, јер је 1510. па па Ју ли је II, је дан од осни ва ча 
ове ли ге, про ме нио са ве зни штво, за бри нут због 
пре ве ли ког ја ча ња Фран цу за у Ита ли ји. Овај рат 
је Мле тач ку ре пу бли ку до вео у те жак по ло жај и 
она је мо ра ла да се трај но од рек не екс пан зи о ни-
стич ких ци ље ва у Пад ској ни зи ји.3 Не ке мле тач-
ке зе мље је чак, 1512. и 1520. го ди не оку пи ра ла 
фран цу ска вој ска. Ове до га ђа је и њи хов ути цај на 
обла сти са дру ге стра не Ја дра на опи су је по зна ти 
ду бро вач ки исто ри чар ху ма ни ста, бе не дик ти-
нац, Лу до вик Цри је вић Ту бе рон (1459–1527), 
исти на, у де лу об ја вље ном тек 1790. го ди не.4 

Не да ће ни су за у ста ви ле при вред ни, еко ном-
ски и кул тур ни жи вот овог ве ли ког гра да, ма да 
су мо гле да про у зро ку ју не ке про бле ме и про ме не 
пла на. Из да вач Мо ли тве ни ка штам па ног ћи ри ли-
цом за по тре бе ка то лич ког бо го слу же ња пр во је, 
као што је по зна то, имао до го вор са штам па ром 
Је ро ни мом Сон чи ном (Hieronimo Soncino).5 Из-
да вач, Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић је, да ље, са 
Пе ром Ђур ко вим Шу ши ћем, ју ла 1511. скло пио 
уго вор о фор ми ра њу дру штва на нео гра ни че но 
вре ме, у ко је је Ми ца ло вић уло жио свој рад (per
sonom suam) и уго вор скло пљен са штам па ром 
Је ро ни мом Сон чи ном у Пе за ру 28. сеп тем бра 
1510. го ди не, по ко јем је овај тре ба ло да штам па 
Офич ја све те Ма ри је, је ван ђе ља, епи сто ле и мо-
но ло ге (soliloquia) све тог Ав гу сти на „in littera et 
idiomate serviano“, док је Шу шић ула гао 108 злат-
них ду ка та. Ми ца ло вић је имао оба ве зу да књи ге 
ко је бу де штам пао Сон чи но тран спор ту је и про да-
је у Ду бров ни ку и по Ср би ји (in partibus Serviae).  

Бранка Иванић

ЛИКОВНИ УКРАС ШТАМПАНОГ ЋИРИЛИЧКОГ 
ДУБРОВАЧКОГ МОЛИТВЕНИКА ИЗ 1512. ГОДИНЕ
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Са др жи на horae укљу чи ва ла је ка лен дар, је-
ван ђе о ска чи та ња, ча со ве Бо го ро ди ци, ча со ве 
кр ста, ча со ве Све то га Ду ха, мо ли тву Obsecro te, 
мо ли тву О intemerata, по кај не псал ме, ли та ни ју 
и слу жбу мр тви ма. Сва ки оде љак је имао ли-
ков ну пред ста ву ко ја је тре ба ло да слу жи у ме-
ди та тив не свр хе. Уко ли ко су би ли илу стро ва ни, 
ка лен да ри су са др жа ва ли ци клус сли ка зо ди ја ка 
и од го ва ра ју ћих ме сеч них ра до ва. Уз је ван ђе о ска 
чи та ња по ста вљан је аутор ски пор трет, че сто 
уну тар ини ци ја ла, рет ко на це лој стра ни. Као 
је згро horae, ча со ви Бо го ро ди це су до би ли по 
јед ну ком по зи ци ју на це лој стра ни ис пред сва ког 
од осам ка нон ских ча со ва. Ка лен дар, по кај ни 
псал ми, ли та ни ја и слу жба мр тви ма за књи гу 
ча со ва пре у зе ти су из Бре ви ја ра.15

Ду бро вач ки ћи ри лич ки мо ли тве ник из 1512. 
го ди не са др жи све глав не де ло ве, ко ји се обич но 
на ла зе у ла тин ском Officium be atae Mariae Vir
gi nis (ad usum Romanum) на ве де не на на слов ном 
ли сту: Ка лен дар (сви ми е се ци); Ма ри јин офи-
чиј (Офи чь је. Одь бла же не го спо ђе); Офи чиј 
Све то га кр ста (Офи чь је одь све то га ка рь ста); 
Офи чиј Све то га Ду ха (Офи чь је све то га Ду ха); 
Се дам пса ла ма по кор них с ли та ни ја ма свих све-
тих (Се да мь са ла ма по ко рь ни хь с ле та ни а ми); 
Офи чиј за мр тве (Офи чь је одь ма рь тви е хь); 
Мо ли тве (ве ро ват но па пе Гр гу ра XI, 1370–1378) 
(и мь но го ље пи хь ра зь ли чи хь мо ли та ва). Пет-
на ест мо ли та ва све те Бри ги те при до да те су та ко 
да Офи чиј и Мо ли тве мо гу би ти две са мо стал не 
ти по граф ске је ди ни це јер сва ка има вла сти те 
ара ке, сиг на ту ре, на слов ну стра ни цу и вла сти ти 
ко ло фон. У сва ком ко ло фо ну Фран че ско Рат-
ко вић озна чен је као ме штар. Мо ли тве ник је 
штам пан на па пи ру и има укуп но 140 ли сто ва 
(вел. 15,2 цм × 10,2 цм). Штам па је дво бој на, 

ка ко књи ге на хе бреј ском, та ко и на ла тин ском и 
ита ли јан ском је зи ку, као што су де ла ху ма ни зма, 
ита ли јан ска књи жев ност, хри шћан ска те о ло ги-
ја и др жав ни до ку мен ти.8 Да ли је Мицаловић, 
односно Рат ко вић сам ус по ста вио кон такт са 
Ђор ђом Ру ско ни јем (Ge orgio de Rusconi, Zorzi 
di Ruschoni) или не, тек из да вач и штам пар из 
Ми ла на, ак ти ван у Ве не ци ји 1500–1522. го ди не, 
по што се оже нио при пад ни цом по зна те мле тач ке 
по ро ди це Ба фо (Baffo), на кра ју је био из вр ши лац 
овог по сла. Ру ско ни је био по знат по из ван ред ним 
кур зив ним сло ви ма, а из да вао је и ћи ри лич ке 
књи ге.9 Не зна се да ли је штам пао и не ке дру ге 
та кве књи ге или се овај по да так од но си са мо на 
Ду бро вач ки мо ли тве ник из 1512. го ди не.

То ком XIV ве ка Офи чиј Пре све те Бо го ро-
ди це, књи га ча со ва, за ме ни ла је Псал тир као 
по пу лар ну по бо жну књи гу за ла и ке на ме ње ну 
сва ко днев ном чи та њу.10 Ча со слов се раз вио из 
Псал ти ра то ком ка сног XI и ра ног XII ве ка, при 
че му је свих 150 пса ла ма тре ба ло про чи та ти то-
ком јед не не де ље пре ма утвр ђе ном рас по ре ду. 
Ча со ви Бо го ро ди це или ма ла слу жба Бо го ро ди ци 
са сто ја ла се од мо ли та ва ко је су пра ти ле псал ме, 
чи ји се број сма њио на 37. Кра јем XIII ве ка ча-
со ви Бо го ро ди це су фор ми ра ни као јед на књи га 
ко јој је при до дат ка лен дар.11 Мо ли тве ни при руч-
ник ти па liber horarum чи ји је основ ни са др жај 
Ча со слов или днев на мо ли тве на слу жба у част 
Бо го ро ди ци (Officium be atae Mariae Vir gi nis) 
је сте књи га ко ја се на ла тин ско-ка то лич ком За-
па ду пу но чи та ла и ко ја је то ком XV и XVI ве ка 
до жи ве ла ве ли ки про цват.12 

Мо ли тве ни ци, мо ли тве ни при руч ни ци, horae, 
мо гли су би ти нај фи ни ји рад у ску пом ма те ри-
ја лу и тех ни ци, или су мо гли би ти опре мље ни 
јев ти ни јом тех ни ком и та ко до ступ ни ши рем 
кру гу чи та ла ца. Штам па ни ча со сло ви тре ба ло 
је да на док на де ску по це не, бри жљи во илу ми ни-
ра не ру ко пи се и за то су не ки би ва ли оти сну ти 
на пер га мен ту и бо га то опре мље ни сли ка ма и 
укра сним окви ри ма на сва кој стра ни ци. Је дан 
део на кнад но је и ко ло ри сан. Тех нич ка из ра да 
др во ре за вр ло је бри жљи ва и фи на, а об ли ко ва ње 
је по вр шно. Глав ни на гла сак је че сто на спо ред-
ном де та љу, и на укра сном де ло ва њу об ли ка.13 
Сре ди ште ши ре ња књи ге ча со ва би ло је се ве-
ро за пад на Фран цу ска и, на ро чи то, Па риз. Би ле 
су про ши ре не по Ита ли ји, на ро чи то у Ве не ци ји 
(на сло вље не Officium romanum). Све до по чет ка 
XVII ве ка тај тип мо ли тве ни ка је био нај по пу лар-
ни ја по бо жна књи га за ла и ке, ре дов но чи та на у 
ма на сти ри ма и слу жи ла је као при руч ник по 
ко јем се пра ти ло про пи са но мо ли тве но чи та ње 
слу жби, пса ла ма и лек ци ја.14

8 http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/petrarch/pe-
trarch_print.html.

9 Mario Roques, Deux livres d’heures du XVIe siècle en 
cyrillique bosniaque, Revue des études slaves, tome 12, fasc. 
1–2 (1932), 56–57, н. 4; http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.
dll?fn=13&i=72.

10 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books. А History 
of the Decoration and Illustration of Books in the 15th and 16th 
Centuries, London, 1917 (2012), 175 [EBook #39845].

11 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber: Liturgy and de
votion in Lucantonio Giuntas Missale Romanum, 1508, (2005), 
23 (GraduateTheses and Dissertations.http://scholarcommons.
usf.edu/etd/878).

12 Anica Nazor, Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. go
dine, 17.

13 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobrićevićа 
(Boninus de Boninis), Radovi Instituta povijesti umjetnosti 24 
(2000), 153 н. 35.

14 Anica Nazor, Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. go
dine, 17.

15 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 23–25.
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др во ре за не што ве ћег фор ма та. Др во ре зни су 
окви ри сло же ни од не ко ли ко де ло ва ко ји мо гу 
да се ком би ну ју по во љи. То су уже укра сне тра-
ке (ле тви це) с фло рал ним ор на мен том и ши рим 
тра ка ма с одељ ци ма са при ка зи ма све ти те ља 
или ком по зи ци ја ма са при ка зи ма до га ђа ја из 
све те исто ри је ко је се по на вља ју без об зи ра на 
са др жај тек ста.22 Бор ду ра стра ни це об ли ко ва на 
на овај на чин на зва на је criblé.23 На од го ва ра ју-
ћим ме сти ма у дну стра не при ка за не су и сце не 
пољ ских и кућ них по сло ва из ка лен да ра.24 За 
овај Офи чиј се сма тра да се штам пар ска књи-
жна илу стра ци ја ов де у пу ној ме ри при бли жа ва 
сво јим ру ко пи сним, илу ми ни ра ним узо ри ма.25 

На кон До бри ће вог, ду бро вач ки штам па ни 
ћи ри лич ки Мо ли тве ник је је ди ни рас ко шно 
укра шен др во ре зи ма. Сва ка стра на је, осим 
на слов них, у књи зи уокви ре на бор ду ра ма са-
ста вље ним од ор на ме на та са мих или у ком-
би на ци ји са жи во тињ ским или људ ским фи гу-
ра ма. Ка лен дар за сва ки ме сец има сли чи цу с 
при ка зом ра до ва ко ји се оба вља ју у по љу или 
ку ћи. Уз то има два на ест сли ка, ко је, за јед но с 
окви ром, за у зи ма ју чи та ву стра ни цу, а сме ште-
не су пред по чет ком ва жни јих де ло ва Офич-
ја. Сли ке при ка зу ју: Бла го ве сти (сл. 1), Су срет 
Ма ри је и Јели са ве те, Хри сто во ро ђе ње, Бла го-
вест па сти ри ма, По кло ње ње све та три кра ља 
(сл. 2), Очи шће ње Бо го ро ди це (Об ре за ње Хри-
ста), Бекство у Еги пат, Кру ни са ње Бо го ро ди це, 
Хри сто во рас пе ће, Ду хо ви, Да вид и Вит са ве-
ја, Ла за ре во вас кр се ње. На по чет ку Мо ли та-
ва све те Бри ги те пред ста вље на је ова све та у 
по зи са мо би че ва ња пред Хри сто вим рас пе ћем. 
Књи гу од ли ку ју и укра сни ини ци ја ли. Из ме-
ђу ка лен да ра и слу жби Офич ја пред ста вље но 

цр но-цр ве на. Цр ве не су бо је углав ном ру бри ке, 
упут ства, глав ни пра зни ци у Ка лен да ру и за гла-
вља сва ког ме се ца. Штам пан је за пад ном ћи ри-
ли цом. Дру го из да ње Мо ли тве ни ка об ја вље но 
је 1571. го ди не, та ко ђе у Ве не ци ји. По ми шља 
се да из да ње из 1571. го ди не ни је пре штам па-
но ди рект но по оном из 1512. го ди не, не го са 
не ког, са да не по зна тог из да ња овог спо ме ни ка, 
на чи ње ног из ме ђу 1512. и 1571. го ди не, ма да је 
то ми шље ње оспо ре но.16

По зна то је ви ше ру ко пи сних ла ти нич ких 
мо ли тве ни ка ду бро вач ке про вен ци јен ци је на 
хр ват ском или срп ском је зи ку. Ме ђу њи ма су 
Ва ти кан ски, пи сан око 1400. го ди не уД убровн-
ику или ње го вој око ли ни, на ме њен не ком жен-
ском ма на сти ру и окр ње ни Дру ги ва ти кан ски 
ду бро вач ки мо ли тве ник с кра ја XV или по чет ка 
XVI ве ка, за ко ји је утвр ђе но да му је нај слич ни-
ји штам па ни ћи ри лич ки Мо ли тве ник из 1512. 
го ди не по рас по ре ду де ло ва, као и по пре вод ној 
и тек сту ал ној ре дак ци ји. Сма тра се да је Мо ли-
тве ник из 1512. ди рект но пре нет с ру ко пи сног 
Дру гог ва ти кан ског ду бро вач ког мо ли тве ни ка.17 
Ко ли ко су мо ли тве ни ци би ли књи ге ко је су све 
ви ше ула зи ле у по сед ни жих ста ле жа го во ре број-
ни при ме ри од ко јих су мно ги на ста ли лич ним 
тру дом по је дин ца, због же ље за по се до ва њем и 
ко ри шће њем ове књи ге, ка ко то ком бо го слу же-
ња та ко и са мо стал но. У пи та њу су: За дар ски 
мо ли тве ник, Бер нар ди ни јев, Ра њи нин, не са чу-
ва ни Мо ли тве ник Ши шка Ђор ђи ћа, сви на ста ли 
то ком XV и пр вих го ди на XVI ве ка.18 По знат је и 
Мо ли тве ник, ра ни је при пи сан Мар ку Ма ру ли ћу, 
ко ји је ве ро ват но за се бе, из ра зних из во ра, сре ди-
ном XVI пре пи са ла ре дов ни ца не ког ма на сти ра 
у Спли ту или око ли ни.19 

Ови ру ком пи са ни мо ли тве ни ци нај че шће 
не ма ју ли ков них укра са, из у зев Ва ти кан ског ко-
ји је пи сан ро ман ском го ти цом на пер га мен ту, 
укра шен ини ци ја ли ма с ми ни ја ту ра ма. По зна та 
су, на рав но, рас ко шна штам па на ла тин ска из да-
ња мо ли тве ни ка ду бро вач ког из да ва ча До бри-
ћа До бри ће ви ћа (Boninus de Boninis): Officium 
divine et immaculate Vir gi nis Marie укра ше на 
др во ре зи ма (Lyon 1499, 1500. и 1501).20 То ком 
XV ве ка рас ко шно укра ше не штам па не ко пи је 
ру ко пи са књи ге ча со ва су про из ве де не у Фран-
цу ској у ве ли ком бро ју. Фран цу ски из да ва чи 
по сти гли су сво је нај зна чај ни је успе хе штам-
па њем ове књи жне вр сте.21 Др же ћи се пра ви ла 
фран цу ских штам па них мо ли тве ни ка то га до ба, 
и До брић је сво је из да ње бо га то укра сио др во ре-
зним илу стра ци ја ма. Сва ка стра ни ца је укра ше-
на др во ре зним окви ром. На по че ци ма по гла вља 
Ча со сло ва оти сну то је и ше сна ест са мо стал них 

16 Anica Nazor, Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. go di
ne, 23; Dra gica Malić, Suodnos tiskanoga Ćiriličkoga dubro va
čkog mo li tve ni ka i rukopisnoga latiničkoga Drugoga vatikan
skog, Hr vat ska ći ri li čna baština, Меđunarodni znanstveni skup 
povodom 500. obljet nice tiskanja prve hrvatske ćirilične knjige, 
Zagreb 2012, 35.

17 Dragica Malić, Suodnos, 33.
18 Milan Rešetar, Primorski lekcionari XV. vijeka, Rad Jugo-

slavenske akademije znanosti i umjetnosti 134 (Zagreb 1898), 
80–160.

19 Dragica Malić, Zašto tzv. Marulićev molitvenik nije Maru
li ćev?, Colloquia Maruliana XIII (2004), 16–17.

20 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi
ćа, 146–148.

21 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 175.
22 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi

ćа, 147.
23 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 23, н. 67.
24 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi

ćа, 147.
25 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi

ćа, 153, нап. 35.
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бо га те ра зно вр сно сти. Ва жна је суп тил ност ли-
ни ја, чи сто та и оштри на оти ска и склад сли ка 
и укра сних ле тви ца са тек стом.27 

Ши ро ки окви ри на стра ни ца ма ра них штам-
па них књи га има ли су раз вој ни пут. У по чет ку, 
има ју ћи за узор рас ко шне ру ко пи сне мо ли тве-
ни ке и мо ду сре ди не XV ве ка, у фран цу ским 
штам па ним из да њи ма по след ње че твр ти не ве ка 
ови ру бо ви ис пу ње ни су, ка ко је ре че но, ни ша-
ма са ком по зи ци ја ма при зо ра из Све тог Пи сма, 
ли ко ви ма си би ла и про ро ка, при ка зи ма Пле са 
мр твих, или фан та стич них об ли ка биљ ног и 
жи во тињ ског све та и жа нр-при зо ри ма. Њи хо ва 
глав на драж ни је то ли ко у ком по зи ци ја ма ко-
ли ко у ор на мен ти ци, у де ко ра тив ним окви ри ма 
сва ке по је ди не стра ни це. Нај бо ље фран цу ске 
horae су све би ле об ја вље не то ком по след ње 
де це ни је XV ве ка. Из истог вре ме на и у истом 
ма ни ру опре мље ни су Офич ји ко је је из дао До-
бри ће вић на са мом по чет ку XVI ве ка у Ли о ну. 
Већ око 1505. го ди не тај стил се ме ња, ве ћим 
упли вом не мач ких из да ва ча и ре зба ра. На сту-
пи ла је про мена уку са, ста ри фран цу ски ди зајн 
био је за ме њен ре про дук ци ја ма не мач ких ра до-
ва пот пу но нео д го ва ра ју ћих фран цу ском ти пу 
и ор на мен ту. За јед но са овим до шла је за ме на 
ви ње та и сце на ло ва, ре не сан сном тра ком са-
чи ње ном од сту бо ва, хе ру ви ма и ве ге та ци је.28 
Ита ли јан ски штам па ри већ кра јем XV ве ка по-
чи њу да упо тре бља ва ју укра сне ра мо ве са чи ње-
не ве ћи ном од пре пле та, цвет них гран чи ца, ва за, 
де ло ва ар хи тек ту ре, по ста вља ју се гир лан де и 
кар ту ше ко је би на кнад но би ле по пу ње не гр бом 
вла сни ка књи ге.29 

Ка лен дар за у зи ма пр ви део Мо ли тве ни ка. 
За сва ки ме сец упи са ни су пра зни ци, а глав ни 
су штам па ни цр ве ном бо јом. У вр ху стра не уз 
ве ли ки цр ве ни ини ци јал М по ста вље ни су ма-
ли при зо ри. Мо ти ве из при ро де и сва ко днев ног 
жи во та на при ка зи ма ме се ци у Мо ли тве ни ку 
пред ста вља ју пре ци зне и кон крет не пред ста ве 
људ ских по сло ва или ра зо но де уз ра сти ње, пло-
до ве и жи во ти ње у склад ном так ту ра ста и кре-
та ња као у при ро ди. Ма да из у зет но скром ним 
ли ков ним сред стви ма и јед но став ним ком по зи-
ци ја ма, де таљ но је пре до че на ствар ност про сто-
ра, по мо ћу еле ме на та пеј за жа и мр тве при ро де, 
као што је уну тра шње уре ђе ње, ору ђе или алат. 

је вла сти то обе леж је из да ва ча: штит раз де љен 
дво стру ким ши ро ким по ја сом с цр ве ним љи-
ља ном у гор њој по ло ви ни, у до њој је дво стру ки 
крст под зве здом из ме ђу две зве зде. При дну 
је ла ти нич ки мо но грам FR.26 Ин те ре сант на је 
по је ди ност да је цео кар туш об а ви јен ко жним 
ре ме ном на ко јем је јед но став на коп ча. Ни је за-
па жен, из гле да, је дан мо но грам на стра ни 15v на 
ко јој је Мо ли тва про тив ку ге са ста вљен од сло-
ва Т и ла ти нич ког сло ва D. При дну мо но гра ма 
је и ма ли по лу ме сец. Ли ков но обе лежје има ју 
и за вр шне стра не на ко ји ма се, ти пич но за XVI 
век, по след њи ре до ви тек ста об ли ку ју у ви ду 
тро у гла или дру ге ге о ме триј ске фор ме.

Сва ка стра на, осим на слов них у Ду бро-
вач ком мо ли тве ни ку оиви че на је укра сним 
окви ром, што го во ри да се ду бро вач ки из да-
вач ве о ма по тру дио да пу бли ку је књи гу ко ја 
ће при вла чи ти рас ко шним укра сом. Бор ду ре 
око иви ца стра не раз ли ку ју се ме ђу соб но по 
де лу стра не на ко јем се на ла зе. У гор њем де лу 
ор на мен тал на тра ка је до след но увек нај у жа. 
До ња тра ка је знат но ши ра. Ус прав не тра ке се, 
са ле пим сми слом за ме ру, та ко ђе раз ли ку ју. 
Тра ке уз уну тра шњи део стра не су уже од оних 
ко је су по ста вље не на спо ља шње ру бо ве стра на 
Мо ли тве ни ка. Укра сни мо ти ви рас по ре ђе ни су 
пре ма овим гру па ма. Уза не гор ње тра ке са чи-
ње не су нај че шће од јед ног цен трал ног цве та 
уз ко ји су си ме трич но по ста вље ни дру ги ма-
њи или у ви ду јед но став них ни зо ва цве то ва и 
ли сто ва упле те них гран чи ца ма и во лу та стим 
ста бљи ка ма. На до њој, ши рој тра ци сме њу ју се 
ши ро ки кан та ро си из ко јих се по ма ља ве ге та-
ци ја са афро ни ра ним ла бу до ви ма и си ме трич но 
по ста вље ни круп ни цве то ви у бо га том ра сти њу. 
Ус прав на ужа тра ка но си укра се слич не они-
ма за сту пље ним на тан ким хо ри зон тал ним ле-
тви ца ма, ма да се ја вља и спи рал на дво чла на 
тра ка ко ја се пе ње уз стра ну по јед ној тан кој 
ста бљи ци. На дну ових тра ка мо гу се по ста ви-
ти и ва зе и ур не са ра сти њем. Ши ро ки вер ти-
кал ни ор на мен ти су нај ра зно вр сни ји. По не кад 
се на иви ца ма ни жу вер ти кал но по ста вље не 
ни ше у ко ји ма сто је или кле че ан ђе о ске или 
све тач ке фи гу ре, или су у тра ка ма ан ђе ли са 
му зич ким ин стру мен ти ма, put ti и ма ле шум ске 
жи во ти ње по ре ђа ни у ни зо ве у ра зно вр сним 
по за ма, окру же ни буј ним ли шћем. Ме ђу тим, 
ни ор на мен тал но бо гат ство ни је та ко ве ли ко 
као што се чи ни на пр ви по глед. Реч је, ка ко је 
при ме ће но на чел но за де ко ра тив не окви ре на 
стра ни ца ма ра них штам па них књи га, о не ве-
ли ком бро ју укра сних пло чи ца и ле тви ца чи јим 
се ме ђу соб ним ком би но ва њем по сти же ути сак 

30 Ljiljana Mokrović, Neki giottovski elementi i odjeci go
ti čko ga humanizma na minijaturama Hrvojeva misala, Slovo 
56–57 (2006–2007), Zagreb 2008, 356–357.

31 Compost et kalendrier des bergiers Paris: Ги Маршан 
(Guy Marchant) за Жана Пети (Jean Petit), 10 Sept. 1500. Си-
гна тура: Douce 161 (Bodleian Incunables). Вероватно рано у 
по седу Николе Бушеа (Nicolas Boucher, 1528–1593) бискупа 
Вер дуна. (http://istc.bl.uk/search/record.html?istc=ic00057000)
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и сли ке Стра шног су да, По ла га ња у гроб. Сво је 
ме сто на шле су и две ком по зи ци је ко ји ма се сла-
ви ев ха ри сти ја – на јед ној ан ђео по ди же пе хар, 
дру га пред ста вља Ви зи ју све тог Гр гу ра Рим ског, 
рас пе тог Хри ста на ол та ру. Ча со ви ко ји обе ле-
жа ва ју стра да ње нај че шће су при ка за ни Рас пе-
ћем, Про на ла же њем Ча сног кр ста или Си ла-
ском Све то га Ду ха.34

Ком по зи ци је ко је илу стру ју ча со ве у Ду-
бро вач ком мо ли тве ни ку из 1512. од го ва ра ју ка-
нон ском ре до сле ду по из бо ру ком по зи ци ја. Ко-
ри шће ни су пред ло шци бли ски кру гу сли ка ра 
Ан дре је Ман те ње, ма нир ко ји је био рас про стра-
њен у це лој, на ро чи то се вер ној Ита ли ји.35 Ком-
по зи ци је су си ме трич не, осо бе ко је при су ству ју 
до га ђа ју не у па дљи во осли ка ва ју хи је рар хи ју 
лич но сти на сли ка них у пр вом пла ну, са сна-
жним осе ћа њем за мо ну мен тал но. Укло пље не 
су у исте рас ко шне окви ре као и све дру ге стра-
не књи ге, осим на слов них.

За из глед ду бро вач ког штам па ног мо ли тве-
ни ка, пре ма знат ним ме ђу соб ним слич но сти ма, 
ве ли ки зна чај мо рао је има ти Officium be atae 
Mariae Vir gi nis, књи га ча со ва ad usum Roma
num (сл. 3), ко ју је из да вач Лу кан то нио Ђун та 
(Lucantonio Giunta) штам пао у Ве не ци ји с ве ли-
ким успе хом 1501. го ди не.36 Лу кан то нио Ђун та, 
ро ђен у Фи рен ци 1457, пре се лио се у Ве не ци ју 
1477. да би се при кљу чио по ро дич ном по слу из-
да ва штва и тр го ви не књи га ма. Из да је под сво јим 
име ном и штам пар ским зна ком, цр ве ним фи рен-
тин ским љи ља ном ме ђу сво јим ини ци ја ли ма. 
Умро је 1538. го ди не оста вив ши 406 из да ња ко ја 
су пу бли ко ва на то ком пе де сет го ди на ње го вог 
ра да. Па до ван ски ми ни ја ту ри ста Бе не де то Бор-
дон (Benedetto Bordon) био је Ђун тин нај важ нији 
умет ник, ко ји је, пре не го што се спе ци ја ли зо вао 
за др во рез, ра дио као илу ми на тор зва нич них 
до ку ме на та и књи га из да ва ча Ал да Ма ну ци ја. 
Ја ков из Стра збу ра (Strassburg) иден ти фи ко ван 
је као ре зач Ђун ти них др во ре за.37

На ра тив ност и де скрип ци ја, по ступ ци ти пич ни 
за ка сно го тич ки ли ков ни сен зи би ли тет, од ли ку ју 
сце не ка лен да ра у Мо ли тве ни ку. У њи ма се от-
кри ва ле по та и јед но став ност као од раз Бож јег 
ства ра ња и при су ства. 30

Ин те ре сан тан је на чин укла па ња сли чи ца из 
ка лен да ра у це ли ну стра ни це. При зо ри су по ста-
вље ни увек у де сни гор њи угао стра не. У ру ко-
пи сним и штам па ним мо ли тве ни ци ма, оде љак 
ко ји за у зи ма при зор из ка лен да ра ре ша ван је 
на без број на чи на. У нај ра ско шни јим, по зна тим, 
ру ко пи сним и штам па ним ча со сло ви ма сли ке 
ме се ци за у зи ма ју це лу стра ну, а у не ки ма је при-
зор ме се ца сме штен у ини ци јал. Што се ти че по-
став ке ме сеч ног при зо ра у вр ху стра не и пре ма 
са же том при сту пу укуп ној те ми, са Ду бро вач ким 
мо ли тве ни ком по ка зу је од ре ђе ну слич ност је дан, 
штам пан у Па ри зу 1500. го ди не.31 

На кон што је опи сан го ди шњи ци клус, у Мо-
ли тве ни ку на сту па ју днев не мо ли тве, рас по-
ре ђе не по ча со ви ма. Њи хов днев ни и не дељ ни 
рас по ред ко ји укуп но чи ни слу жбу, уте ме љио је 
све ти Бе не дикт из Нур си је (Nursia, 480–543). 
У Пра ви лу све тог Бе не дик та про пи са но је вре-
ме и ре до след днев них мо ли та ва у мо на шкој за-
јед ни ци. Днев не мо ли тве су по де ље не на осам 
ка нон ских ча со ва: ју тре ње пре сви та ња (02.30 
h), хва ли тел ни на сви та ње (05.00 h), пр ви час 
(06.00), тре ћи час (09.00), ше сти час (12.00), 
де ве ти час (15.00), ве чер ње у су мрак (16.30), 
и completorium (па ве че ри ца) пре ве чер њег по-
вла че ња (18.00). Ова по пу лар на ма на стир ска 
слу жба при хва ће на је ши ром ка то лич ке цр кве 
то ком сред њег ве ка.32 Сва ки час је имао ми стич-
ну ве зу са не ким до га ђа јем у жи во ту Бо го ро ди-
це и Хри ста: Хва ли тел ни је ука зи вао на по се ту 
Ма ри је Јели са ве ти, пр ви час на Ро ђе ње, тре ћи 
на По ру ку па сти ри ма, ше сти час под се ћао је на 
По кло ње ње му дра ца, де ве ти на Хри сто во об-
ре за ње, ве чер ње на Бек ство у Еги пат, comple
torium (по лу ноћ ни ца) на Ус пе ње Бо го ро ди це. 
Суп си ди јар ни или до да ти ча со ви обе ле жа ва ју 
стра да ње. Са др жи на књи ге ча со ва би ла је по-
сте пе но про ши ри ва на.33

Одељ ци из је ван ђе ља у Ча со сло ву, ко ји по-
чи њу пр вом гла вом Је ван ђе ља по Јо ва ну, би ли 
су илу стро ва ни пред ста вом стра да ња све то га. 
Ис пред По кај них пса ла ма по ста вља ла се ком-
по зи ци ја Вит са ве ји но ку па ње или Ури ји на смрт. 
Ли та ни ја Свих све тих је илу стро ва на ма лим 
ком по зи ци ја ма, умет ну тим у текст. Уз Слу жбу 
мр тви ма у ра ни је вре ме се по ста вља ла ком по-
зи ци ја Три жи ва и три мр тва, ко јој је пр во би-
ла при до да та ком по зи ци ја Бо га таш и Ла зар, да 
би је ка сни је пот пу но по ти сну ла. Мо гу се на ћи 

32 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 23, н. 67.
33 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 175.
34 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 176.
35 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobrićevićа, 

144–174.
36 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 6.
37 Ibid, 14.
38 Ibid, 27.
39 Ibid, 15–16.
40 Студија Lilian Armstrong, Woodcuts for Liturgical Books 

Published by Lucantonio Giunta in Venice, 1499–1501, Word 
and Image I, no. Jan-June (2001), није ми била доступна.

41 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, на више места.
42 http://www.enotes.com/topics/st-birgitta-sweden.
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ду би не, у ко јем се по на вља исти стуб под луч-
ним сво до ви ма као на Бер нар до вој ком по зи ци ји, 
исти ка ме ни под, ан ђео и Бо го ро ди ца у истом 
по ло жа ју по ста вље ни су су прот но – ан ђео, не-
што ус прав ни ји и оде вен не у ва зду ша сту, не го 
у ду гач ку ха љи ну пре ко ко је је ту ни ка, мо жда 
ђа кон ска, при ла зи са де сне стра не (сл. 1). Ви ди 
се да је ком по зи ци ја Бла го ве сти из Ђун ти них 
из да ња пре не та и по јед но ста вље на. 

Та ко ђе, ком по зи ци ја По кло ње ње кра ље ва у 
Ђун ти ном Офич ју из 1501. го ди не (пре не та у 
Ми сал, 1508) по ка зу је слич но сти са исто и ме ном 
ком по зи ци јом у Мо ли тве ни ку из 1512. го ди не. 
У де лу мле тач ког из да ва ча при зор је по ста вљен 
у ши ро ки отво рен про стор пре се чен бли жим и да-
љим бр ди ма у ма ни ру се вер но и та ли јан ске и тран-
сал пин ске умет но сти пер спек ти ве (сл. 4). У пр вом 
пла ну је гру па гра ђе на по ста вља њем три фи гу ре 
у тро у гао. У сре ди ни је фи гу ра нај ста ри јег кра ља 
са тур ба ном на гла ви у ру ка ма, пред гру ди ма др-
жи за тво ре ну по су ду. Де сно се ди Бо го ро ди ца са 
Хри стом на кри лу, иза ње је све ти Јо сиф. Са ле ве 
стра не, кле че ћи у по гну том ста ву дру ги све ти 
краљ пру жа Бо го ро ди ци ску по це ну по су ду са 
по клоп цем. Из над ње га, гру пу за тва ра, та ко ђе 
са по кло ном у ру ци, тре ћи краљ. Још две фи гу-
ре у дру гом пла ну пред ста вља ју прат њу све тих 
кра ље ва. У Мо ли тве ни ку, ма лим пре и на ка ма је 
про стор за тво рен и пре тво рен у не ку вр сту др ве не 
ло ђе (сл. 2). Уме сто про стра них до ли на, у по за-
ди ни су ко ња ни ци из прат ње кра ље ва. Са чу ва на 
је тро у га о на град ња сли ке и сма њен број уче сни-
ка у до га ђа ју у пр вом пла ну. Ве ли ку ме ђу соб ну 
слич ност на обе ком по зи ци је по ка зу ју фи гу ре нај-
ста ри јег све тог кра ља. Про цес сим пли фи ко ва ња 
узо ра ви ди се још на ком по зи ци ја ма Ро ђе ње Хри-
сто во и Рас пе ће у оба по сма тра на мо ли тве ни ка.

За ни мљи ва је и ве за ових Ђун ти них из да-
ња и Мо ли тве ни ка ко ја се уоча ва на окви ри-
ма стра ни ца. У Ђун ти ним књи га ма по што ван 
је фран цу ски ма нир, упо тре ба окви ра criblé на 
спо ља шњем ру бу стра не. На до њем ру бу у Ђун-
ти ном Офич ју из 1501. при ка за не су гру пе ан-
ђе ла, putta, у ра зним по за ма. Ове ан ђе о ске фи-
гу ре се по ја вљу ју и на ру бо ви ма Ду бро вач ког 
мо ли тве ни ка. Де ко ра тив ни си стем упо тре бљен 
при кон ци пи ра њу из гле да по је ди нач не стра не 
Ду бро вач ког мо ли тве ни ка на ла зи се на сре ди ни 
из ме ђу ру бо ва criblé и иви ца књи ге укра ше них 

О ве ли чи ни по ду хва та овог из да ва ча све до чи 
Ђун тин Ан ти фо нар (Antifonario, 1499), нај ве ћа и 
нај гран ди о зни ја ли тур гиј ска књи га штам па на у 
XV ве ку. Из ме ђу 1495. и 1500. Ђун та је об ја вио 
пет из да ња књи ге Officium be atae Mariae Vir
gi nis, од ко јих се ни јед но не мо же, по ква ли те ту 
штам пе и илу стра ци ја, ме ри ти са из да њем ове 
књи ге из 1501. го ди не. Из да ње је има ло три на ест 
но во на ру че них ком по зи ци ја на це лој стра ни, ко је 
је за ре за ње био при пре мио Бе не де то Бор дон. Of
ficium је штам пан на ве о ма ква ли тет ном ве лу ру 
уз упо тре бу criblé иви ца на сва кој стра ни, пре-
ма фран цу ској тра ди ци ји.38 Ка сни је исте го ди не 
из дао је Missale romanum за ко ји је упо тре био 
де вет др ве них бло ко ва и criblé окви ре са из да ња 
Officium-а. У срод ном об ли ку штам пан је још 
је дан Ми сал 1507. го ди не за при пад ни ке мон те-
ка син ског ре да (Missale congregatio casinensis) 
и још је дан Missale romanum, 1508. го ди не.39 

У овом тре нут ку ни је мо гу ће ви де ти све ком-
по зи ци је оти сну те у Officium be atae Mariae Vir
gi nis, из 1501. го ди не.40 За хва љу ју ћи ис тра жи ва њу 
Ђун ти ног из да ња Missale romanum из 1508. го-
ди не, та бе лар ном пре гле ду на зи ва ком по зи ци ја 
свих на пред на ве де них Ђун ти них ли тур гиј ских 
књи га као и не ко ли ким ре про дук ци ја ма, мо гу-
ће је са гле да ти, де ли мич но, по кла па ња из ме ђу 
ком по зи ци ја из Ђун ти ног Officium be atae Mariae 
Vir gi nis, из 1501, од но сно из Ђун ти ног из да ња 
Missale romanum из 1508. и оних у Мо ли тве ни ку 
из 1512. го ди не. Од укуп но два на ест ком по зи ци-
ја ко је укра ша ва ју Офи чиј ду бро вач ког Мо ли
тве ни ка из 1512, го ди не, је да на ест се те мат ски 
по кла па ју са ком по зи ци ја ма ко је су штам па не у 
Ђун ти ном Офич ју 1501. го ди не. 

Ком по зи ци ја Бла го ве сти ко ју је за ре за ње 
при пре мио Бор дон и ко ја је штам па на у Офич-
ју (1501), Ми са ли ма 1501, 1507, и 1508, а 1503. 
го ди не укра ша ва ла је и Де ла (Opuscula) све тог 
Бер нар да из Клер воа (Clairvaux), осни ва ча ци-
стер цит ског ре да.41 Ова мно го пу та по но вље на 
ком по зи ци ја пред ста вља Бо го ро ди цу под сво до-
ви ма цр кве, у про сто ру ко ји је по сре ди ни од ре-
ђен јед ним сту бом ко ји при др жа ва сво до ве. Она 
кле чи на кле ца лу, пре ки ну та у чи та њу мо ли тве-
ни ка отво ре ног пред њом. Ан ђео при ла зи са ле ве 
стра не но се ћи гран чи цу љи ља на у јед ној, у ге сту 
бла го сло ва дру гом ру ком. Фи но ћа ре збе уоча ва 
се на на бо ри ма тка ни не ко ја ла ко и ле пр ша во 
пра ти кре та ње ан ђе ла. У по за ди ни се ви ди бо га то 
раз у ђен про стор цр кве и за тво ре на вра та. Ка ме не 
пло че на по ду по ја ча ва ју пер спек тив ни при каз 
(сл. 3). У Ду бро вач ком мо ли тве ни ку ком по зи-
ци ја је слич на, по ста вље на обр ну то. У про сто ру, 
слич ном ма да јед но став ни јем и ма ње из ра же не 

43 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 112.
44 http://www.britannica.com/topic/flagellation.
45 Mario Roques, Deux livres d’heures du XVIe siècle en 

cyrillique bosniaque, 67, сл. 5; о звезданом небу, Branka Ivanić, 
Starry Sky on the Icons of St. Euthimius of Orthodox Museum in 
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сти ла и по бо жну по слу шност ауто ра пре ма при-
мље ној ре чи Бо жи јој. Књи ге хро но ло шки пра те 
жи вот ове све те и ми стич на ис ку ства ко ја сти че 
ви зи ја ма од ко јих су не ке мо рал не при ро де, о раз-
ло зи ма за зло и пат њу, ме ди ти ра о по ли тич ким 
те ма ма и пи та њи ма, а ње на ви зи ја цр кве у Ри му 
је кри ти ка ло ших по ја ва у Цр кви. По ја ва ње них 
мо ли та ва и др во рез све те Бри ги те не ука зу је на 
по себ ну по пу лар ност швед ске све ти це на Бал-
ка ну. Мо ли тве све те Бри ги те ко је јој је у ви зи ји 
из го во рио сам Хри стос су до ста ши ро ко ди стри-
бу и ра не у ка сном сред њем ве ку и, пре ве де не на 
раз ли чи те је зи ке, ре дов но укљу чи ва не у књи гу 
ча со ва и дру гу мо ли тве ну ли те ра ту ру. Од ра жа-
ва ју по зно сред њо ве ков ну тра ди ци ју ме ди та ци је 
о Хри сто вој стра сти, и струк ту ри ра не су око се-
дам по след њих Хри сто вих ре чи. Из вор на ла зе у 
Пи сму, па три сти ци, као и тра ди ци ји обо жа ва ња 
Хри сто вих ра на.42

Др во рез при ка зу је све ту Бри ги ту ка ко врши 
по ко ру у тре нут ку нај о штри је аске зе (сл. 5). Све-
та, оде ве на у раз де ра но мо на шко оде ло, кле чи 
пред ма лим ол та ром на ко јем се на ла зи Рас пе ће, 
за ма ху ју ћи па ли цом на ко јој се на ла зи ви ше би-
че ва. Ис под ха би та се ви де де ло ви тор за на ру-
же ни ра на ма. Сце на се од ви ја у ка пе ли или со би 
ко ју осве тља ва ју два ма ју шна про зо ра и ста кле но 
кан ди ло. Ком по зи ци ја има укра сни оквир са ста-
вљен од јед но став них ге о ме триј ских об ли ка. Кон-
цеп ци ја ком по зи ци је, там на по за ди на и укра сни 
оквир по ти чу из фи рен тин ске тра ди ци је. При каз 
све те Бри ги те, про стор, еле мен ти ен те ри је ра и 
по за на ли ку ју на слич ну пред ста ву Са во на ро-
ле (Girolamo Savonarola) у ње го вом Трак та ту 
(Trattato circa il reggimento е governo della città 
di Firenze), штам па ном 1495. го ди не (сл. 6).43 При-
ме на са мо би че ва ња, ма да за бра ње на од лу ком па-
пе Кле мен та VI, 1349, и на са бо ру у Кон стан ци 
(Constance, 1414–1418) и да ље је пре по ру чи ва на 
вер ни ци ма44 и ис тра жи ва ње ове по ја ве мо гло би 
да олак ша тра га ње за по ре клом ове ком по зи ци-
је. Ипак, у из да њу из 1571. го ди не овај др во рез 
за ме њен је но вим, дис крет ни јим, у ко јем је при-
ка за на све та ка ко мо ли тве но кле чи са упа ље-
ном ба кљом у ру ка ма, пред Рас пе ћем сме ште ним 
у отво рен про стор на чи јем се кра ју, у по за ди-
ни на ла зи ка стел или ма на стир. Ноћ ни при зор 
осве тљен је мно го број ним круп ним зве зда ма.45 

биљ ним и дру гим при год ним мо ти ви ма. Се ћа ње 
на ру бо ве criblé у Ду бро вач ком мо ли тве ни ку чу-
ва ју вер ти кал но на ни за не по је ди нач не фи гу ре 
или па ро ви под сво до ви ма. Putto ко ји ја ше пти цу, 
ла бу да или гу ску исти је у Ђун ти ним из да њи ма 
и у Мо ли тве ни ку. При ла го ђа ва ње раз ви је ни-
јег узо ра огра ни че ни јим мо гућ но сти ма оп шти 
је ути сак о гра фич ком укра су ове књи ге. Осим 
на ве де них слич но сти, уоча ва ју се го то во иден-
тич ни биљ ни ор на мен ти у гор њим уским и уну-
тра шњим уским ле тви ца ма (сл. 8).

Ве за при ме ће на из ме ђу Ђун ти ног Офич ја из 
1501. и Ду бро вач ког мо ли тве ни ка из 1512. го-
ди не је зна чај на за по зна ва ње умет но сти ра не 
штам пе и по слов них ве за ко је су Ду бров ча ни 
ус по ста вља ли у Ве не ци ји. Тре ба под ву ћи да је 
по ро ди ца Ђун та у то вре ме би ла јед на од во де-
ћих у штам пар ском по слу и да слич ност ко ја се 
опа жа у на ве де ним спо ме ни ци ма, као и по да ци 
по зна ти из пи са них из во ра, го во ре о до брим ве-
за ма ко је је имао Ми ца ло вић у Ита ли ји, као и 
о ње го вом уку су и же љи да Ду бров ни ку и ко-
ло ни ја ма Ду бров ча на по чи та вом Бал кан ском 
по лу о стр ву по ну ди књи ге ко је су штам па не и 
укра ше не по по след њој мо ди.

Мо ли тве све те Бри ги те су при до да те уз Офи-
чиј бла же не Бо го ро ди це пре ма из бо ру из да ва ча, 
ко ји је сва ка ко имао у ви ду же ље по тро ша ча. 
Све та Бри ги та је би ла ути цај на фи гу ра у ре ли-
ги о зном и по ли тич ком жи во ту Евро пе у XIV ве-
ку, оства рив ши из ми ре ње Цр кве и се ку лар них 
сна га. Све та Бри ги та је ро ђе на у Швед ској око 
1303. го ди не у по ро ди ци круп не ари сто кра ти-
је, 1316. уда та и ро ди ла осмо ро де це, од ко јих 
је јед на кћи по то ња све та Ка та ри на Швед ска. 
Об у до ве ла 1344, од лу чи ла је да оста так жи во та 
по све ти Бо гу. По ву кла се у ци стер цит ски ма-
на стир у Ал ва стри (Alvastra) а 1349. оти шла је 
у Рим, да по мог не у ши ре њу Бож јег име на и да 
по мог не по вра так Пап ства из Ави њо на (Avignon) 
у сво је се ди ште у Ри му. Та ко ђе, по сре до ва ла је 
при окон ча њу су ко ба ме ђу кра ље ви ма Фран цу-
ске и Ен гле ске, по зна тог по име ну Сто го ди шњи 
рат. Осно ва ла је мо на шки ред у част Бо го ро ди-
це (Bridgettines) и до бро твор не уста но ве (Ordo 
Sancti Salvatoris). Умр ла је на кон по врат ка са 
хо до ча шћа у Све ту зе мљу 1373. Ка но ни зо ва на је 
1391, а од 1396. го ди не је по кро ви тељ ка Швед ске. 

Књи жев на де ла све те Бри ги те са сто је се 
од мно гих из да ња и пре во да ње них От кро ве ња 
(Revelationes) у осам књи га (по след ња је до да та 
пост хум но). От кро ве ња са др же опи се око се дам 
сто ти на ре ли ги о зних ви зи ја (нај ви ше Хри ста и 
Бо го ро ди це, као и Јо ва на Кр сти те ља, Бо га Оца, 
ан ђе ла). Ње ни спи си од ра жа ва ју јед но став ност 

Kecskemét and of the Virgin with the Crucifixion in the National 
Museum in Belgrade, Apulum 51, Alba Iulia 2014, 187–196.

46 Dejan Medaković, Die venezianische Graphik des späten 
15. Jahrhunderts und deren Nachhall im serbischen Buchdruck, 
Südost-Forschungen 17 (Berlin 1958), 109; Dejan Medaković, 
Stari srpski drvorez, Beograd 1964, VI; С. Мандић, Још три 
плоче старог дрвореза, Зограф 3 (Београд 1969) 61.

47 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111.
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Ок то бра 1473. го ди не аген ти (procuratores) 
Ива на (Johann) Прип чи но ви ћа, Рат ко Ву ко са-
лић и Ђу рађ Прип чи но вић, по ди гли су ту жбу 
због на па да ко ји су Вла си Пи ла тов ци, од ко јих 
су не ки име но ва ни, учи ни ли на Ива на Прип-
чи но ви ћа.54 Ин те ре сант но је да се је дан од ту-
же них пре зи ва Ву ко са лић, па ни је ис кљу че но 
да је и Рат ко Ву ко са лић био при пад ник ка ту на 
Пи ла то ва ца, чи ји су при пад ни ци на се ља ва ли 
крај око Би ле ће где је Жив ко Прип чи но вић био 
ус по ста вио мно ге по слов не ве зе.55

За бе ле же но је ка ко Рат ко, ко ји је као Жи ва нов 
„емин“ про да вао ње го во оло во, ни је пла тио дуг од 
3000 ду ка та. Због то га је сул тан по слао ча у ша у 
Ду бров ник са зах те вом да се про да Рат ко ва имо-
ви на и пре да ча у шу. Ка ко су се ка сни је од ви ја ли 
до га ђа ји ни је мо гу ће тач но утвр ди ти, јер не до ста ју 
за пи сни ци од лу ка Ве ћа умо ље них у пе ри о ду од 
ок то бра 1478. го ди не, па све до ју ла 1481. го ди не.56 
Ови су до га ђа ји ве ро ват но по ве за ни са кри зом 
Прип чи но ви ће вих по сло ва, ко ја је тих го ди на 
до жи ве ла вр ху нац, јер су Жи ва но ва ду го ва ња 
као за куп ца ца ри на пре ма Пор ти из но си ла ви ше 
од 11000 ду ка та. Рат ко је сва ка ко пре ва зи шао 
про бле ме јер се ње го во име, ка ко је ре че но, по ја-
вљу је у ар хив ским књи га ма то ком це ле на ред не 
де це ни је, док је Жи ван Прип чи но вић за јед но са 

Офи чиј бла же не Бо го ро ди це штам пан у Ду-
бров ни ку 1512. и 1571. го ди не је у пот пу но сти 
ре не сан сна књи га по сво јој ли ков ној опре ми. Уз 
еле мен те ре не сан се ко ји се са мо спо ра дич но и 
у де та љу по ја вљу ју у срп ској књи жној умет но-
сти, као што је то слу чај са ин ку на бу ла ма штам-
па ри је на Це ти њу, ова је књи га је ди ни пот пун 
при мер овог сти ла упо тре бље ног у књи зи штам-
па ној ћи ри ли цом. Ма да су уоче ни по ступ ци по-
јед но ста вљи ва ња бо га ти јег пред ло шка, књи га 
по ка зу је ве шти ну и до бар укус у об ли ко ва њу 
гра фич ких ре ше ња. Ни је дан при ме рак ко ји је 
ве ро ват но до нет in partibus Serviae ни је до че као 
на ше до ба и ути сак је да ова при влач на књи га 
ни је ни ка ко ути ца ла на не ку од срп ских књи-
га или штам па них ли сто ва са чу ва них до да нас. 
Из у зе так чи ни јед на штам па на ико на из се ла 
Со гељ ко ју је при ме тио Де јан Ме да ко вић (сл. 7). 
Лист на ко јем је оти сну та ико на по де љен је са 
три ус прав не пре плет не тра ке. Хо ри зон тал но су 
оти сну та по два укра са на вр ху и дну стра ни це 
и два по сре ди ни, де ле ћи лист на че ти ри де ла. 
При ка за на су че ти ри по пр сја: Хри стос Пан то-
кра тор, Бо го ро ди ца са де те том, све ти Пе тар и 
све ти Па вле. Во до рав но по ста вље ни „ор на мен ти 
на че тво ро дел ној др во ре зној ико ни из Со ге ља 
на ста ли су ди рект ним ко пи ра њем ре не сан сних 
окви ра у ћи рил ском Мо ли тве ни ку Ду бров ча ни-
на Фра ње Рат ко ви ћа Ми ца ло ви ћа, штам па ном 
1512. го ди не у Ве не ци ји.“46

Ка ко на по ми ње Ми ха и ло Ди нић, „не ма мо за 
са да ни јед ног по да тка ко ји би нам об ја снио за што 
се Фран че ско Рат ко вић у ко ло фо ни ма на зи ва 
ме штар“.47 Јед ном при ли ком он је за бе ле жен као 
Franciscus Ratchi Mizalovich sensalis (овла шће ни 
по сред ник).48 Пре ма јед ном ар хив ском по дат ку из 
1502. зна се да је био оже њен Ли њу шом, ћер ком 
чу ве ног ре не сан сног ме да ље ра и зла та ра Па вла 
Ан то је ви ћа, ко ји је у Ита ли ји био по знат као Pa
olo Raguseo.49 Око 1520. по ми ње се Giovani de 
Ratcho Librarouich, сва ка ко брат Фран че сков. 
Ово пре зи ме ука зи ва ло би на то да се по ро ди ца 
ба ви ла књи жар ством.50 

Ње гов отац, Рат ко Ву ко са лић зван Ми ца-
ло вић (Ratscho Vuchossalich detto Mizalouich), 
по ми ње се у ду бро вач ким ар хив ским књи га ма 
од 1485. до 1491. го ди не.51 О Рат ку Ву ко са ли ћу 
има и дру гих по да та ка. По ми ње се ме ђу тр гов-
ци ма ина че по зна тим по ве за ма с Тур ци ма, а ко-
ји су се ба ви ли от ку пљи ва њем ро бља од Ту ра ка, 
као што су Ја ков Бу нић, Жи ван Прип чи но вић, 
Иван Сир че вић.52 Већ 1470. уче ству је у раз ме ни 
за ро бље ни ка у јед ном слу ча ју као пу но мо ће-
ник по зна тог тр гов ца Жи ва на Прип чи но ви ћа,53 
уз ко га ће би ти и на ред них не ко ли ко го ди на. 

48 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111, н. 6: 
Deb. Not. 72 (1516–1518), fol. 202.

49 Дејан Медаковић, Графика српских штампаних књи
га XV–XVII века, Београд 1958, 61, са литературом о Павлу 
Анто јевићу.

50 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111, н. 7: 
Test. Not. 33 (1519–1524) fol. 73.

51 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111, н. 5: 
Lamenta de foris 54 (1491), fol. 117; Div. Canc. 84 (1485–1486), 
fol. 140’, 166’: Ratchus Vuchossalich dictus Mizalouich, видети: 
Div. Canc. 85 (1486–1487), fol. 54; Div. Canc. 86 (1487–1489), 
fol. 145’.

52 Ignacij Voje, Ekonomske veze između Dubrovnika i Dal
ma cije u XV stoljeću, Radovi 10, Institut za Hrvatsku povijest, 
(Za greb 1977), 388.

53 Иван Божић, Дубровник и Турска у XIV и XV веку, 
Београд, 1952, 335; Muamer Hodžić, Iz života jednog du bro va
čkog trgovca i „diplomate” u Bosni: Živan Pripčinović (?–1479), 
Behar, dvomjesečni bošnjački časopis za kulturu i društvena pi-
ta nja, 2l/ 108 (2012), 58.

54 Esad Kurtović, Vlasi Pilatovci, Travaux, t. 3 (histoire, 
histoire de l’art, archeologie), Faculte des lettres et des sciences 
humaines de Sarajevo, Sarajevo 2014, 307: (09. 10. 1473), DAD, 
Lam. de for., sv. XLIII, f. 266v.

55 Bogumil Hrabak, О hercegovačkim vlaškim katunima 
prema poslovnoj knjizi Dubrovčanina Dživana Pripčinovićа, 
Glasnik Zemaljskog muzeja (Sarajevo 1956), 29.

56 Muamer Hodžić, Iz života jednog dubrovačkog trgovca 
i „diplomate” u Bosni, 56.

57 Muamer Hodžić, Iz života jednog dubrovačkog trgovca 
i „diplomate” u Bosni, 55–57.
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ре ше ња при ме ње на да би се ру ко пи сна тра ди ци ја 
при ла го ди ла но вом ме ди ју и пре ла зак на ма њи 
штам пар ски фор мат го во ре да су на Бал ка ну 
љу ди би ли про же ти ду хом но вог до ба. Др во ре зне 
пло че, ви ње те, ле тви це и сло ва за ко је се по вре-
ме но уочи да су из јед не штам па ри је пре шле у 
дру гу го во ри о њи хо вој вред но сти као ре сур су 
за но ви рад и о ве за ма ме ђу штам па ри ма ко је су 
се одр жа ва ле то ком ви ше де це ни ја.

си ном био у Ду бров ни ку по гу бљен 1479. го ди не, 
не са мо због не ли квид но сти већ и због дру гих 
не при ли ка ко је је ство рио Ре пу бли ци.57

По ја ва Рат ко ви ће вог Мо ли тве ни ка као де-
ла штам пар ске ве шти не де ли суд би ну слич-
них по ду хва та на Бал ка ну. Ма да је рет ко ко ји 
штам пар ски по ду хват пру жио ви ше од два до 
три из да ња, сва ко се по ја ви ло на вид ној и знат-
ној сте пе ни ци ве шти не. Осе ћај ме ре и гра фич ка 
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уго во ра из 1511. го ди не за кљу чу је се да је ње го во 
пре зи ме би ло Ми ца ло вић, а име оца Рат ко (Fran
ci scus Ratchi Mi za lo vich). Он је био ме штар 
(мај стор) ко ји је сла гао књи гу, уз ве ро ват но ћу 
да је и ре зао сло ва. Ми лан Ре ше тар сма тра да 
је ње го ва уло га у том по слу би ла знат но ве ћа, 
тј. да ни је са мо по ма гао сво јом ру ком око књи ге 
ре жу ћи и сла жу ћи сло ва, већ и да је он пре у зео 
тро шко ве ње ног из да ва ња и оба ве зу да је раз но си 
по на шим кра је ви ма.6

Ка да се обра ти па жња на уну тра шњу ком по-
зи ци ју, уоча ва се по де ла Мо ли тве ни ка на не ко ли-
ко де ло ва: 1) ка лен дар (тј. ме се цо слов – спи сак 
све тих по ме се ци ма у ко ји ма се про сла вља ју); 
2) две при ступ не мо ли тве; 3) Ма ри ји на слу жба, 
по де ље на по бо го слу жбе ним ци клу си ма у то ку 
го ди не; 4) Слу жба Све тог кр ста; 5) Слу жба Све-
тог Ду ха; 6) По кор ни псал ми; 7) Слу жба за мр тве; 
8) Мо ли тве све те Бри ги те.

Мо ли тве ник је до жи вео и дру го из да ње 1571. 
го ди не, ко је је, та ко ђе, штам па но у Ве не ци ји. 

слу жБа све тоГ кр ста

Слу жба Све тог кр ста се на ла зи на че твр-
том ме сту у Мо ли тве ни ку (иза ка лен да ра, две 
при ступ не мо ли тве и Ма ри ји не слу жбе). На по-
чет ку тек ста да та је ру бри ка, у ко јој се го во ри о 
овом офи ци ју му, из ре че ном, на вод но, од стра не 
па пе Ива на.

Ћи ри лич ки мо ли тве ник из 1512. го ди не је за-
пра во li ber ho ra rum, тј. ча со слов (бо го слу жбе на 
књи га ко ја пред ста вља ма њи збор ник мо ли та-
ва пред ви ђе них за днев ни бо го слу жбе ни круг). 
У ма на стир ском и па ро хиј ском жи во ту ча со-
слов је јед на од основ них бо го слу жбе них књи га. 
Ча со слов сва ка ко ко ри сте и вер ни ци, а не са мо 
све штен ство и мо на штво. Иде ал хри шћан ског 
бо го слу же ња је и би ла ци клич на мо ли тва, ко ја 
се за сни ва ла на ко ри шће њу пса ла ма, би блиј ских 
пе са ма и де ло ва Све тог пи сма, ко ји ма су се вре-
ме ном до да ва ле и раз не хим не и мо ли тве.1 Ово 
је под јед на ко ва жи ло ка ко за ис точ ну, та ко и за 
за пад ну цр кве ну тра ди ци ју. Сва ко днев не слу-
жбе ни су са мо вид лич ног из ра за ве ре, већ су 
за вер ни ке од су штин ског зна ча ја, бу ду ћи да су 
по ве за не са це ло куп ним жи во том Цр кве. Мо ли-
тва сла ви тај ну спа се ња, ко је је за чо ве чан ство 
оства рио Хри стос.2

Ћи ри лич ки мо ли тве ник је штам пан у Ве не-
ци ји, 1512. го ди не, у штам па ри ји Ђор ђа Ру ско-
ни ја (Gi or gio Ru sco ni), на па пи ру. Штам па ње је 
за вр ше но у ав гу сту исте го ди не. Мо ли тве ник 
са др жи 140 ли сто ва па пи ра (Офич је са др жи 128 
ли сто ва, док мо ли тве све те Бри ги те са др же 12 
ли сто ва). Мо ли тве ник ни је пи сан устав ном ћи-
ри ли цом, ко јом су пре ње га штам па не књи ге у 
Обод ској штам па ри ји, и ко јом је ка сни је у Ве не-
ци ји књи ге штам пао Бо жи дар Ву ко вић.3 Пи сан 
је пак ћи ри лич ким ско ро пи сом, тј. за пад ном ћи-
ри ли цом. Ка ко је у са мом ње го вом на зи ву на гла-
ше но, на ме њен је Ду бров ча ни ма.4 

Два де ла мо ли тве ни ка (Офич је и Мо ли тве 
све те Бри ги те) пред ста вља ју јед ну књи гу, од но-
сно јед ну ти по граф ску је ди ни цу штам па ну у два 
за себ на де ла (Офич је је од штам па но 2. ав гу ста 
1512, док су мо ли тве све те Бри ги те од штам па не 
10. ав гу ста 1512). Мо гу ће је да су ова два де̏ла, 
ка ко на во ди Ре ше тар, сва ко за се бе ула зи ла у 
про да ју.5

У ко ло фо ни ма оба де ла мо ли тве ни ка да је се 
име Фран че ска Рат ко ви ћа. У по ми ња њу уоча ва ју 
се и ма ле раз ли ке, пре све га у за бе ле же ном пре-
зи ме ну. На и ме, на кра ју Офич ја на во ди се Фран-
че ско Рат ко вић, док се на кра ју Мо ли та ва све те 
Бри ги те по ми ње Фран че ско Рат ков. На осно ву 
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У мо ли тви, пред ви ђе ној за де ве ти час, ка же 
се ка ко је Го спод из дах нуо из го во рив ши „Ели 
Ели, ла ма за ба та ни”,11 Оцу је пре дао сво ју ду шу, 
а „ви те з” је ко пљем про био ње го во ре бро. По том, 
зе мља се по тре сла, док се сун це по мра чи ло:

У-Вриемедеветњгњсьподиньизьдашеџпи0đе
елиелилама-забатанињцџдџшџприеда.Ре-
бранеговасџлицомвитезьпрњбоде.земьла-се
тадаипњтресеи-сьџњоьцепомарьча.12

Чи тав офи ци јум је по све ћен Све том кр сту, и 
са те тач ке гле ди шта чи ни се ло гич ним да се го-
во ри о стра да њу и му ка ма Хри сто вим. Са дру ге 
стра не, ка да ове мо ли тве упо ре ди мо са мо ли тва-
ма ко је се чи та ју у пра во слав ној цр кви, при ме ти-
ће мо из ве сну раз ли ку. И у пра во слав ној цр кви 
се го во ри о Хри сто вим му ка ма и стра да њу, али 
се увек у окви ру то га по ми ње и Вас кр се ње. То се 
нај бо ље уоча ва у слу жби на Ве ли ки пе так, ка да 
се обе ле жа ва Хри сто ва смрт. У пет на е стом ан-
ти фо ну, ко ји се пе ва на ју тре њу Ве ли ког пет ка, 
ка же се: 

Днeсь ви си1тъ на дре1вэ, и4же на во да1хъ зeмлю 
по вэ1си вый: вэн це1мъ t те1рніz њбла га1етсz, 
и4же а4гг\лwвъ цр\ь: въ ло1жную багрzни1цу 
њбла ча1етсz, њдэ ва1zй нб\о о4бла ки: за у ше1ніе 
пріzтъ, и4же во їoрда1нэ сво бо ди1вый ґда1ма: 
гво здь ми2 при гво зди1сz же ни1хъ цр\ков ный: 
ко піе1мъ про бо де1сz сн\ъ дв\ы. по кланz1емсz 
стrте1мъ твои6м хrте2: по кланz1емсz стrте1мъ 
твои6м хrте2: по кланz1емсz стrте1мъ твои6м 
хrте2, по ка жи2 на1мъ и3 сла1вное твое2 воскrніе.

(Да нас ви си на кр сту, Онај ко ји је зе мљу на 
во да ма осно вао, тр но вим вен цем се кру ни-
ше Онај ко ји је цар ан ђе ла, у ла жну цар ску 
ха љи ну се обла чи Онај ко ји је не бо обу као 
обла ци ма, удар це при ма Онај ко ји је у Јор-
да ну осло бо дио Ада ма, ек се ри ма се при ки ва 
же ник Цр кве, ко пљем се про ба да Де вин син: 
кла ња мо се стра да њи ма Тво јим Хри сте, кла-
ња мо се стра да њи ма Тво јим Хри сте, кла ња мо 
се стра да њи ма Тво јим Хри сте, по ка жи нам и 
Тво је слав но вас кр се ње).13

У Офич ју Све тог кр ста за крст на ла зи мо из-
ра зе карст и криж. Карст се по ми ње пет пу та, 
док се криж по ја вљу је са мо је дан пут. Та ко ђе, сре-
ће мо осам пу та и име Го спод ње као Ису карст.

У мо ли тва ма се ста вља ак це нат на Хри сто ву 
жр тву. Хри стос је у ју тар ње вре ме од уче ни ка 
био оста вљен и пре дан су ди ја ма ко ји су га по том 
из да ли, про да ли и му чи ли:

Wтьcaмџдросьти. исьтина божаствена. бог
и-чьлов9к иесть. би џ-вриеме 0тарьне. њдь
знаниехь џченикњвь тџтако њсьтавлень. њдь
жùdi8izьdanьprodanьi-mùxenь.7

У це ло куп ном тек сту Офич ја Све том кр сту 
на гла ше ни су Хри сто во стра да ње и Хри сто ве му-
ке. По себ не пе сме (мо ли тве), ко је су пред ви ђе не 
за ча со ве (пр ви, тре ћи, ше сти и де ве ти), упра во 
су глав ни на гла ша ва о ци зна ча ја Хри сто вог стра-
да ња. Мо ли тве Офич ја Све тог кр ста за пра во су 
опи си тре ну та ка из Хри сто вог стра да ња ко ји су 
се до го ди ли у вр ло пре ци зно од ре ђе не пе ри о де 
да на, а ко је је ка сни је Цр ква по че ла обе ле жа ва ти 
у скло пу днев ног бо го слу жбе ног кру га. 

У мо ли тви пр вог ча са го во ри се ка ко је Хри-
стос кри вим све до че њем од ве ден Пи ла ту, би јен 
по вра ту, ве зан за ру ке и по пљу ван:

У-Вриемепарьвњпњведеньбиисџськапилатџ
кривомьсвидњчьбомџ-мьногаосьваđань.по-
вратџбиеньрџке-мџвезане.лицебож9поплџва-
но.светлостьнебеськаџгњдьна.8

У мо ли тви за тре ћи час се на гла ша ва да је 
Хри стос ра за пет у тре ћи час да на, прет ход но 
по ру ган и об у чен у цр ве ну сви лу, са по ста вље-
ном кру ном од тр ња на гла ви, те да је као та кав 
до ме ста стра да ња но сио крст:

Разапьни џпи8хџ о-трети дио дне. порџгань.
обџњченьџ-свитџцарьленџ.главанегњвана-
бњде-се крџнњмь тарьновомь. карьсть носи
на-рамџна-миесьтњњдьмџке.9

За ше сти час, мо ли тву про жи ма тре ну так ка-
да је Хри стос рас пет на кр сту и за јед но са раз бој-
ни ци ма ста вљен на му ке. Да ли су му жед ном да 
пи је оцат и жуч, и као јаг ње је узео гре хе љу ди и 
био по ру ган, иако је био Бог:

У-Вриемешесьтњ исџс бии карьстџ прибиень.
и-биис-разьбоиниьцињдьлџченьнамџкџ.же-
даньжџочии-њцьтабиинапњиень.8ганаць
гриехеџмивачловиекьи-бњгьтакњпорџгань.10

7 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 61.
8 Ibid, 62.
9 Ibid, 62.
10 Ibid, 62.
11 Ibid, 62.
12 Ibid, 62.
13 Јо ван Жив ко вић, Збор ник цр кве них пе са ма, пса ла ма 

и мо ли та ва с ту ма че њем зна че ња ма ње по зна тих ре чи и 
с из во дом из ти пи ка, Срем ски Кар лов ци 1913, 453.
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слу жБа све тоГ ду ха

Слу жба Све тог Ду ха се на ла зи од мах иза 
Слу жбе Све тог кр ста. У ру бри ци се на во ди да је 
ово офич је на пи сао па па Бе не дикт.20 У овој слу-
жби ста вља се ак це нат на си ла зак Све тог Ду ха 
на апо сто ле у пе де се ти дан од Хри сто вог вас-
кр се ња. До ста је на гла ше но и да ва ње ми ло сти 
Бож је са мом вер ном на ро ду, као што је био Дух 
Све ти, ина че дат и апо сто ли ма:

Све ͜  мњгивиечьнибожедаинамьовџиславџ
и-милостьдџхасветњга.ко0-сиџченикњмьдањ
твоимьџ-даньњдьпедесетьдана.21

Све ти Дух се мо ли да до ђе и од бра ни и осло-
бо ди од зла оне ко ји га у мо ли тви при зи ва ју:

Придидџшесветидесниьцебож9парьтькриепњ-
стидџховьна.насьџбрании-сьлњбодињдь ͜  а-сьви-
ехьзала.да-намьне-наџдид8ваопакленидопџ-
щень9[мь]и-сьлобоđен9мьдџховьниемь.22

Ов де на ла зи мо па ра ле ле и слич ност са мо ли-
твом Све том Ду ху у пра во слав ном бо го слу же њу, 
у ко јој се исто та ко мо ли да Дух Све ти до ђе и 
усе ли се у нас и да нас очи сти и од сва ке не чи-
сто те и да спа се ду ше на ше:23

Цр\ю2 нбcный, ўтэ1ши те лю, дш\е и44сти ны, и4же 
ве здэ2 сы1й и3 всz6 и3спол наz1zй, со кро1ви ще 
бл\ги1хъ и3 жи1зни по да1те лю, прі и ди2 и3 все ли1сz 
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всz1кіz скве1рны, и3 
сп\си2 бл\же ду1шы на1шz.

Мо ли тва ко ја се у окви ру овог офи ци ју ма 
пред ви ђа за пр ви час го во ри о Го спо ду Ису су 
Хри сту, и на бра ја нај ва жни је мо мен те ње го вог 
ово зе маљ ског жи во та (да је ро ђен од Де ве, умро, 
са хра њен, и вас кр сао, тј. по вас кр се њу се ја вио 
сво јим уче ни ци ма).

Те о ло шки је ве о ма ва жан крај ове бо го слу-
жбе не пе сме, где се три пу та по на вља „кла ња мо 
се стра да њи ма Тво јим Хри сте”, али се у фи нал-
ној по зи ци ји мо ли тве до да ју, а ти ме и на гла ша ва-
ју ре чи „по ка жи нам и Тво је слав но вас кр се ње”. 
И у оста лим бо го слу жбе ним пе сма ма на ла зи мо 
по ве за не крст и вас кр се ње, јер упра во Хри сто ва 
кр сна жр тва до би ја сми сао са мо и је ди но вас кр-
се њем. На не дељ ном ју тре њу, по ше стом гла су 
пе ва се: 

Крcтъ тв0й гдcи, жи1знь и воскrніе лю де мъ 
твои6м є4стъ, и на дё ю щ есz нaнь, тебE воскrша
го бGа нaше го поeмъ: по ми1луй на съ.

(Го спо де, крст Твој је сте жи вот и вас кр се ње 
Тво јим љу ди ма; на да ју ћи се у ње га, пе ва мо 
Те бе вас кр слог Бо га на шег: по ми луј нас).14

Или на не дељ ном ју тре њу, по осмом гла су 
(хва лит не сти хи ре), пе ва се:

По стра да1лъ є3си2 крcто1мъ, безстрcтный бж\е ство1м, 
по гре бе1ніе пріz1лъ є3си2 трид не1вное, да на1съ сво
бо ди1ши t ра бо1ты вра1жіz, и3 њбез сме1рт ивъ 
њжи во тво ри1ши на1съ хrте2 бж\е, во скrні е мъ 
твои1мъ чл\вэ ко лю1бче.

(По стра дао си кр стом, не стра дал ни бо жан-
ством, при хва тио си тро днев но по гре бе ње да 
нас осло бо диш од ро бо ва ња ђа во лу, и обе смр-
тив ши жи во тво риш нас, Хри сте Бо же вас кр-
се њем Тво јим, чо ве ко љуп че).15

Упра во је над Хри стом из вр ше на, по рим ском 
за ко ну, срам на ка зна, смрт на кр сту, ко ју је он 
пре тво рио у по бе ду. Про клет ство се, ка ко ка же 
Ло ски, пре тво ри ло у бла го слов.16 Кр ште њем се 
но ви хри шћа нин по гру жа ва у смрт ка ко би са 
Хри стом за јед но и вас кр сао. У жи во ту сва ког 
хри шћа ни на „крст и вас кр се ње са чи ња ва ју дво-
јед ну ствар ност, дво јед ну исти ну, дво јед ну си лу 
Спа со вог Бо го чо ве чан ског до мо стро ја обо же ња”.17 
Без кр ста не ма ни вас кр се ња. И упра во је вас-
кр се ње то ко је кр сту и стра да њу да је пот пу ни 
сми сао, од но сно спо̏зна ју да је жи во твор ним кр-
стом от кри ве но спа се ње (73. ка нон Ше стог ва-
се љен ског са бо ра).18

У Офич ју се мо ли да Бог жи ви ма по да ри по-
ми ло ва ње и ми лост, а мр тви ма по кој и от пу шта-
ње гре хо ва, док се за Цр кву мо ли мир и пра во 
је дин ство19.

14 Ок то и хъ, 2, Мо сква 1906, 94/r.
15 Ок то и хъ, 2, Мо сква 1906, 231/v.
16 Вла ди мир Н. Лос ский, Очерк ми сти че ско го бо го

сло вия во сточ ной Цер кви – Дог ма ти че ское бого сло вие, 
Мо сква 1991, 283.

17 Ју стин По по вић, Дог ма ти ка пра во слав не цр кве, III, 
Бе о град 1978, 703.

18 Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве с ту
ма че њи ма, 1, Бе о град–Ши бе ник 2004, 560–561.

19 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 61.
20 Ов де се ми сли на па пу Бе не дик та XII (1334–1342). 

Ma rio Ro qu es, De ux li vres d’he u res du XVIe siècle en cyril li que 
bo sni a que, RÉS XII (1932), 64.

21 Ibid, 65.
22 Ibid, 66.
23 Јо ван Жив ко вић, Збор ник цр кве них пе са ма, 543.
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(Те би се мо ли мо и про си мо од Те бе, Го спо-
да ру чо ве ко љуп че, од Оца Го спо да и Бо га и 
Спа си те ља на ше га Ису са Хри ста, ко ји ра ди 
нас љу ди и ра ди на шег спа се ња си ђе с не бе са 
и при ми те ло од Ду ха Све то га и Ма ри је увек 
де вој ке и слав не Бо го ро ди це...

Чо ве ко љуп че, са слу шај нас у ко ји год Те дан 
за зо ве мо, а на ро чи то у овај дан Пе де сет ни це, 
у ко ји Го спод наш Исус Хри стос, по што се 
уз не се на не бе са и се де с де сне стра не Те би 
Бо гу и Оцу, по сла Све то га Ду ха на сво је уче-
ни ке и апо сто ле...”)28

Лич но свој ство Све тог Ду ха је сте да он ис хо-
ди од Оца. Отац пре ко Си на ша ље Све тог Ду ха. 
„бо ље је за вас да ја одем, јер ако ја не одем Уте-
ши тељ не ће до ћи к ва ма; ако ли одем, по сла ћу 
га к ва ма”.29 Ве ра у Ду ха Све тог, као тре ће ли це 
Све те Тро ји це, де фи ни са на је на Дру гом ва се-
љен ском са бо ру, 381. го ди не у Ца ри гра ду, док 
је Тре ћи ва се љен ски са бор у Ефе су, 431. го ди не, 
сво јим 7. ка но ном за бра нио би ло ка кво ме ња ње 
већ до не тог Сим во ла ве ре.30 

Про блем о ис хо ђе њу Све тог Ду ха и од Си-
на (из раз fi li o que – зна чи „и од Си на”) ја вља се 
на За па ду, кра јем IV и по чет ком V ве ка. Услед 
ја ког ути ца ја ари јан ства, же ле ло се на гла си ти 
бо жан ство Си на, ти ме што се де кла ри са ло да 
је Син при мио од Оца све, а ти ме и мо гућ ност 
уче ство ва ња у ис хо ђе њу Све тог Ду ха. У то ме је 
ве ли ку уло гу од и грао и африч ки ре тор Ма рио 
Вик то ри но, ко ји је де фи ни сао Све тог Ду ха као 
уза јам ну ве зу из ме ђу Оца и Си на.31 Та ко ђе, ве ли-
ку уло гу у од ре ђе њу fi li o que има ли су и Ила ри је 
из По а тјеа и Ав гу стин Хи пон ски.32 Ав гу стин је 
го во рио да Дух ис хо ди од Оца prin ci pa li ter, тј. 
од Оца као прин ци па и из во ра, и од Си на као из 
јед ног прин ци па (ta mqu am ex uno prin ci pio).33 

Њд-Диевичьне џтробе исџкарсть. бии роđен.
прњпeть. џмьрњ. и-покњпань и џськарьснџвь-
шиџченикомь-сесвоимьџказатемьпаодџха
ствњгаџченикњмьбиидань.24

По себ но је за ни мљи ва реч „те мь па о”, ко ја 
по том сле ди, јер уно си дво стру ку мо гућ ност 
ту ма че ња. Ре ше тар је ту ста вио знак уз ви ка и 
јед ну фу сно ту, у ко јој скре ће па жњу на по сто ја-
ње раз ли ке у од но су на дру го из да ње Мо ли тве-
ни ка, ко је је штам па но 1571. го ди не у Ве не ци ји. 
На и ме, у дру гом из да њу сто ји „тѥ мь по даѡ”.25 
Пре ма то ме, по сто је две мо гућ но сти ту ма че-
ња: где мо же би ти реч о „те мь па о” од ла тин ског 
tem plum ’храм’ или се пак ра ди о „тѥ мь по даѡ”, 
ка ко на во ди Ре ше тар да сто ји у дру гом из да њу, 
од но сно „њи ма да о”. Ако се осло ни мо на ту дру-
гу мо гућ ност зна че ња „њи ма да о”, из то га мо же 
про и за ћи схва та ње да је Хри стос по ма зан Све-
тим Ду хом, јер са мо име Хри стос (грч. Χριστός) 
зна чи ’по ма за ник’, тј. онај ко ји је по ма зан. У дру-
гом слу ча ју, ако би смо се осло ни ли на пр ву мо-
гућ ност зна че ња ’храм’ ту ма че ње би би ло да 
Хри стос пред ста вља храм у ко ме оби та ва Дух 
Све ти, ко га он при ли ком свог Ваз не се ња обе ћа-
ва уче ни ци ма, а ко га је пак по слао у пе де се ти 
дан по Вас кр се њу, од но сно де се ти по Ваз не се њу. 
Ов де би мо гло до ћи и до про ду бље ног ту ма че ња 
да Све ти Дух би ва пот чи њен и Си ну (јер у ње му 
оби та ва као у хра му), што би мо гло да се ин тер-
пре ти ра као по ми ња ње fi li o que.

Да кле, Хри стос је тај ко ји, ов де, ша ље Све-
тог Ду ха сво јим уче ни ци ма. И у пра во слав ној 
хим но гра фи ји се ја сно на по ми ње да Го спод Исус 
Хри стос ша ље апо сто ли ма Ду ха Све то га, ко јим 
они пак осва ја ју ва се ље ну, од но сно да се пре ко 
Си на Све ти Дух ша ље у свет. У пра во слав ној 
хим но гра фи ји ни је слу чај, као што је слу чај у 
овом Мо ли тве ни ку, да се за јед но са мо мен ти ма 
из Хри сто вог ово зе маљ ског жи во та спо ми ње и 
сла ње Све тог Ду ха,26 док се, са дру ге стра не, у 
мо ли тва ма ко је се чи та ју на Пе де сет ни ци на ве-
чер њу то по ми ње: 

Те бэ2 мо1лимсz, и6 те бе2 про1си мъ, вLко чл\вэ
ко лю1бче, nц\а2 гDа и6 бг\а и сп\са на1ше га їи\са 
хrта2, на1съ ра1ди чл\кwвъ, и6 на1шегw ра1ди сп\се1ніа 
сше1дшагw съ нб\съ и6 вопл\ти1вша госz t дх\а 
ст\а1гw и6 мр\jи при снодв\ы и6 пре сла1вныz бцdы...

чл\вэ ко лю1бче, ўслы ши ны2, вo1нь же по во зне
се1ніи гдcа на1шегw їи\са хrта на нб\са2, и6 сэ дэ1ніи 
њде сну1ю те бє2 бг\а и6 nц\а2, низ по сла2 ст\а1гw дх\а 
на ст\ы1z ўчен\ки2 и6 а3пcлы...27

24 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 65.
25 Ibid, 130.
26 Јо ван Жив ко вић, Збор ник цр кве них пе са ма, 539–547.
27 Ibid, 547–548.
28 Ири неј Ћи рић, Не де ља све те Пе де сет ни це – пра

знич не слу жбе, Но ви Сад 1942, 363.
29 Јн 16, 7.
30 Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве с ту

ма че њи ма, 1, 265–266; 298–300.
31 Ma ri us Vic to ri nus, Adver sus Ari um, I, 47, 31–33; IV 16, 

25–28, Tra ittés théolo gi qu es sur la Tri nité, I, SC 68, Pa ris 1960, 
330, 546.

32 Ila rio de Po i ti ers, La Trinità, II, Ro ma 2011, VIII, 12; XII, 
55; 71–73; 311–312.

33 Ed ward Far ru gia, Fi li o que, Di zi o na rio en cic lo pe di co 
dell’Ori en te cri sti a no, Ro ma 2000, 303.
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У Слу жби Све том кр сту сто ји: „ткѡго дѥ ре че 
ѡве ри е чи сва ки да нь наврѥ ме своѥ има про
щень тисѹћа го ди щ а”,40 док је у слу жби Све том 
Ду ху „ткѡга ре че иедь но мь нада нь здевѡци
но мь три тисѹћа иче та рь де сь ти да на има 
про щ ен”.41 

По јам опро ста (ин дул ген ци ја) свој ствен је 
за пад ној цр кви. Сво је по ре кло во ди из сред њо-
ве ков ног пра ва, тач ни је из цар ских ам не сти ја, 
ко је су вр ше не на Вас крс, а о ко ји ма пак има мо 
по ме на у Те о до си је вом ко дек су De in dul gen ti is 
cri mi num (CTh. IX 38).42 У по чет ку су се упо ре-
до са овим из ра зом ко ри сти ли и си но ни ми pax, 
do na tio, con do na tio, re mis sio.43

У исто ри ји цр кве, у VI и VII ве ку, би ва ло је 
слу ча је ва да је од ре ђе на осо ба пре у зи ма ла на се-
бе епи ти ми ју дру ге осо бе. По сто ја ла је и прак са 
за ме не од ре ђе не епи ти ми је не ком дру гом. Уме сто 
стро гих по сто ва или мо ли та ва, не ки су их ме ња-
ли ми ло сти њом или хо до ча шћем у Је ру са лим 
или Рим или на гроб све тог апо сто ла Ја ко ва Зе-
ве де је ва (Сан тја го де Ком по сте ла у Шпа ни ји).44

Од XI–XIII ве ка по чи њу да се ја вља ју и lit te rae 
re mis si o nis, тј. раз ре шне гра ма те, ко је су да ва ли 
рим ске па пе, пап ски ле га ти, или епи ско пи или 
пак игу ма ни. Ва жан пе ри од раз во ја ин дул ген ци ја 
био је у вре ме кр ста шких ра то ва, ка да су па пе 
вла шћу све тих апо сто ла Пе тра и Па вла да ва-
ли раз ре ше ње од епи ти ми је и от пу шта ли гре хо-
ве. И Пр ви ла те ран ски са бор (1123), у свом 11. 

На овај на чин Бог је јед на су шти на, а три Ли-
ца. Да кле, по и сто ве тив ши су шти ну са Бо гом, при 
том Ли ца пред ста вља ју ћи као свој ства, Ав гу стин 
је дао пред ност су шти ни из ко је из ви ру Ли ца као 
дру го сте пе ни еле мен ти. На осно ву ово га Ав гу-
стин да је пред ност Си ну у од но су на Све то га 
Ду ха и сма тра да Син за јед но са Оцем пред ста-
вља из вор Све то га Ду ха – Fi li o que.34 Ав гу сти-
но ва те о ло ги ја, ко ја је пре ко Фра на ка по ста ла 
те о ло шко упо ри ште За па да у су прот ста вља њу 
ис точ ном бо го сло вљу, ства ра ју ћи ве ли ке бо го-
слов ске про бле ме, оста ла је ка мен спо ти ца ња 
из ме ђу две Цр кве.

Sic er go eum ge nu it, ut eti am de il lo Do num 
com mu ne pro ce de ret, et Spi ri tus san ctus spi
ri tus es set am bo rum.35 

Иако је са бор у Ахе ну, 809. го ди не, у ве ћи ни 
био за fi li o que, па па Лав III је, 810. го ди не, на ре-
дио да се у ба зи ли ци све тог Пе тра по ста ве две 
уре за не сре бр не та бли це са Ни ке о ца ри град ским 
сим во лом ве ре без до да ва ња fi li o que. Па па је то 
учи нио, ка ко све до чи и нат пис, из љу ба ви и ра ди 
одр жа ња пра во слав не ве ре.36

Код пра во слав них у Све тој Тро ји ци сва ка 
лич ност има сво је пер со нал но свој ство: Отац је 
не ро ђен, Син се ра ђа од Оца и Све ти Дух ис хо-
ди од Оца. Сто га, по сто ји јед но на че ло у Све тој 
Тро ји ци, а то је Отац. За пра во слав не fi li o que је 
би ло не при хва тљи во, јер се на тај на чин уво де 
два на че ла у Све ту Тро ји цу и ти ме ру ши ње но 
је дин ство. Сход но то ме, у Све тој Тро ји ци не мо-
гу да по сто је два или три по чет ка или узро ка, 
већ са мо је дан, а то је Отац. Јер, у су прот ном, 
уко ли ко би по сто ја ла два или три по чет ка, тј. 
узро ка, он да би би ла два или три Бо га, а не је-
дан.37 Сто га су се ис точ ни оци про ти ви ли схва-
та њу о пре вас ход ству су шти не у од но су на лич-
но сти, ис ти чу ћи да ј е  д а н  Б о г  ј е  О т а ц; 
је дан Бог ни је јед на без лич на су шти на. Да кле, 
то је лич ност Оца, а пре ма то ме мо же мо ре ћи да 
је Бог јед на су шти на, а три Ли ца.38 Све то о тач ка 
тра ди ци ја твр ди да где год је Син при су тан, ту 
су и Отац и Све ти Дух, и где год је Све ти Дух, 
ту су при сут ни и Отац и Син. Дру гим ре чи ма, 
уко ли ко укло ни те Тро ји цу, Бог не по сто ји, јер 
је ди ни на чин да по сто ји Бог је сте: као Тро ји ца.39 

те ма опро ста

У ру бри ка ма ко је се на ла зе на по чет ку оба 
офич ја, ко ја смо ви де ли, сто ји ин ди ка ци ја да ко 
год из го во ри ово офич је у вре ме ка да је пред ви-
ђе но, има од ре ђе ни вре мен ски пе ри од опро ста. 

34 Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске те ме, Но ви Сад 2009, 
243–244.

35 S. Augu sti nus, De Tri ni ta te, XV, 17, 29, PL 42, Pa ris 1845, 
1081.

36 Ју стин По по вић, Дог ма ти ка пра во слав не цр кве, I, 
Бе о град 1932, 196; Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске те ме, 239.

37 Ју стин По по вић, Дог ма ти ка, 196.
38 Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске те ме, 147–160, 246; Јо ван 

Зи зју лас, Екли си о ло шке те ме, Но ви Сад, 2010, 136–138; Ге-
ор ги је Фло ров ски, Твар и твар ност, Те о ло шки по гле ди, 1–4, 
Бе о град 1991, 69–78.

39 Јо ван Зи зју лас, Хри стос, Све ти Дух и Цр ква, Тео-
ло шки по гле ди, 1–4, Бе о град 1991, 90–91; Јо ван Зи зју лас, 
Дог мат ске те ме, 150.

40 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, 61.
41 Ibid, 65.
42 „Ob di em paschae, qu em in ti mo cor de ce le bra mus, om ni-

bus, qu os re a tus ad strin git, car cer in clu sit, cla u stra dis so lu i mus. 
Ad ta men sac ri le gus in ma i e sta te, re us in mor tu os, uene fi cus, si ue 
ma le fi cus, adul ter rap tor ho mi ci da com mu ni o ne is ti us mu ne ris 
separentu”, Co de Théodo sien IX, 38, 3, Co de Théodo sien I–XVI, 
Co de Ju sti nien, Con sti tu ti ons sir mon di en nes, II, SC 531, Pa ris 
2009, 184–193; Pi er re Adnès, „Indulgences”, DS, VII–2 Pa ris 
1971, 1713–1728; Eti en ne Mag nin, In dul gen ce, DTC, VII–2, 
Pa ris 1923, 1594–1636.

43 Ми ха ил С. Ива нов, Еле на В. Ка зе ко ва, Вла ди мир В. 
Тю ша гин, Ин ду ль ген ция, Пра во слав ная Эн ци кло пе дия XXII, 
Мо сква 2009, 632.

44 Ми ха ил С. Ива нов и др., Ин ду ль ген ция, 633.
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Ду бро вач ки ћи ри лич ки мо ли тве ник је, ка ко 
се и ви ди по мо ли тва ма ко је се у ње му на ла зе, 
на ме њен ка то лич ком цр кве ном под руч ју. Ње гов 
ве ли ки зна чај ни је са мо у то ме што је штам пан 
ћи ри ли цом, већ сва ка ко и у то ме што је јед на 
од нај ста ри јих ћи ри лич ких штам па них књи га. 
Вред но је по ме на и то да је ов де у пи та њу пр ва 
књи га ко ја ни је штам па на цр кве ном устав ном 
ћи ри ли цом. 

Исто вре ме но, мно ге мо ли тве ко је се на ла зе у 
овом мо ли тве ни ку су ве о ма слич не мо ли тва ма 
ко је се ко ри сте у пра во слав ној цр кви. Ме ђу тим, 
ако је ко јим слу ча јем би ло по ку ша ја да се ис ко-
ри сти ме ђу пра во слав ним жи вљем у При мор-
ју (бу ду ћи да је пи сан ћи ри ли цом), он си гур но 
ни је на и ла зио на ола ко при хва та ње од стра не 
пра во слав них, јер се по мно го че му од мах за-
па жа ло да се ра ди о ка то лич ком мо ли тве ни ку. 
Нај о чи ти је је би ло ви де ти већ у са мом са др жа ју 
да по сто је слу жбе и офи ци ју ми ко ји се не др же у 
пра во слав ној цр кви. До вољ но је би ло, исто та ко, 
ви де ти ка лен дар (ме се цо слов) ко ји се у са мом 
Мо ли тве ни ку на ла зио, и уви де ти име на мно-
гих све тих ко ји се у пра во слав ној цр кви не сла-
ве. У скла ду с тим, у са мим слу жба ма ко ри сте 
се мно ги ла тин ски из ра зи, ко ји се пак у пра во-
слав ном бо го слу же њу и ме ђу пра во слав ни ма, 
не ко ри сте. У ра ду смо по ка за ли и да у две ма 
слу жба ма (Све тог кр ста и Све тог Ду ха) по сто је 
те о ло шка уче ња ко ја су ти пич на за Ка то лич ку 
цр кву (fi li o que и ин дул ген ци је), а ко ја су не са-
гла сна са пра во слав ним уче њем. Исти на, уче ње 
о fi li o que ни је екс пли цит но на ве де но, али се под 
од ре ђе ним усло ви ма мо же на зре ти. Ин дул ген-
ци је су, с дру ге стра не, очи то на ве де не у по гла-
вљи ма обе ана ли зи ра не слу жбе.

ка но ну, го во ри о ин дул ген ци ји ви те зо ва, ко ји су 
се бо ри ли у Све тој Зе мљи. И Бер нард Клер во ски 
је упо тре бља вао тер мин ин дул ген ци ја, у зна че-
њу осло бо ђе ња од епи ти ми је за све гре хе ко ји 
су ис по ве ђе ни скру ше ним ср цем.45 Исто та ко, 
па па Ино ћен ти је III је на Че твр том ла те ран ском 
са бо ру (1215), об ја вљу ју ћи но ви кр ста шки рат, 
из ре као да ће сви ис по ве ђе ни гре си они ма ко ји 
бу ду уче ство ва ли у по хо ду, би ти опро ше ни.46 То је 
ка сни је и би ло по твр ђе но и на Пр вом и Дру гом 
ли он ском са бо ру (1245. и 1274).

Ве ли ки ути цај на бо го слов ски раз вој ин дул-
ген ци ја дао је Ан сел мо Кен тер бе риј ски. Он је 
сма трао да се гре си не мо гу та ко ла ко опро сти ти, 
већ је нео п хо дан и је дан вид ка зне. То ма Аквин-
ски је за сту пао ми шље ње да је из Бож је ми ло сти 
до шла и мо гућ ност да се осло бо ди од вре мен ске 
ка зне. Упра во је сам Го спод по ве рио Цр кви да 
в е  з у  ј е  и  р а з  р е  ш а  в а  гре хе и та власт 
кљу че ва (po te stas cla vi um) омо гу ћа ва и осло-
ба ђа ње од кри ви це и веч не ка зне за грех. Па па 
Кли мент VI је, 1343. го ди не, зва нич но про гла сио 
уче ње о бес ко нач ним за слу га ма Хри ста, Бо го ро-
ди це и све тих, ко је чу ва Цр ква, а ко је су по ве ре не 
Пе тро вом на след ни ку да њи ма ру ко во ди. 

Цр кве ни ауто ри тет пре ко ин дул ген ци је (по-
сред ством не ког до брог де ла или мо ли тве) из 
цр кве не ри зни це да је вер ни ку раз ре ше ње пред 
Бо гом од вре мен ске ка зне, сра змер но од ре ђе ном 
до бром де лу или мо ли тви ко ју је учи нио.47 Ка ко 
го во ри То ма Аквин ски, вер ник, тра же ћи опрост, 
вр ши апе ла ци ју за јед нич ким цр кве ним до бри ма 
(до брим де ли ма) ка ко би мо гао ка сни је да от-
пла ти свој дуг.48 То ком вре ме на до ла зи ло је до 
ве ли ких зло у по тре ба у ве зи са ин дул ген ци ја ма, 
па су оне и про да ва не.49

45 S. Ber nar dus Cla rae-Val len sis, Epi stu la CCCLXIII, PL 
182, 567: „Su sci pi te cru cis sig num, et om ni um pa ri ter, de qu i bus 
cor de con tri to con fes si o nem fe ce ri tis, in dul gen ti am obtinebis”.

46 Ex pe di tio pro re cu pe ran da Ter ra San cta, Man si 22, 1067: 
„ple nam su o rum pec ca mi num, de qu i bus ve ra ci ter fu e rint cor de 
con tri ti et ore con fes si, ve ni am indulgemus”.

47 Char les Jo ur net, Te o lo gia del le in dul gen ze, Mi la no 1966, 51.
48 Ibid, 48.
49 У но ви је до ба ин дул ген ци је су фор му ли са не од стра не 

па пе Па вла VI, (In dul gen ti a rum doc tri na од 1. ја ну а ра 1967. 
го ди не) и у Ко дек су ка нон ског пра ва из 1983. го ди не (ка но ни 
992–997). По сто је два ти па ин дул ген ци је: пот пу на и де ли-
мич на. Ка нон 992. де фи ни ше ин дул ген ци ју као осло ба ђа ње 
од вре мен ске ка зне за гре хе чи ја је кри ви ца већ опро ште-
на. Дру гим ре чи ма, да је се опро штај вер ни ку под од ре ђе ним 
усло ви ма пре ко Цр кве, од бла га ко је су учи ни ли Хри стос и 
све ти те љи. Co di ce di Di rit to Ca no ni co e leg gi com ple men ta ri 
co men ta to, Ro ma 20044, 660–661.
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Сам на зив cyril li que bo sni a que Ми лан Ре-
ше тар под вр гао је био кри ти ци још 1933. го ди не 
ар гу мен ти ма ко ји су у мно го че му за пе ча ти ли 
оправ да ност ње го ве упо тре бе:

“Вр ло је пак обич на ствар да се наш ско ро пис 
зо ве «бо сан ским пи смом» или «бо сан чи цом», 
што ни је ни ка ко оправ да но, јер он ни ти је 
по стао у Бо сни, ни ти је био на Бо сну огра ни-
чен. Ско ро пис се код Сла ве на нај при је ја вља 
баш код нас и тек доц ни је код Бу га ра и Русâ 
– код нас нај при је у кан це ла ри ји срп ских 
вла да ра, и то већ за вла да ви не Сте фа на Пр-
во вен ча но га [...], па се је ота да да ље пи са ло 
ско ро пи сом у свим на шим кра је ви ма гдје се 
је уоп ће пи са ло ћи ри ли цом, те за то и у Бо сни 
и Хер це го ви ни, у Ду бров ни ку и у По љи ци 
код Спље та. Име «бо сан ско пи смо», «бо сан-
ска ћи ри ли ца» или «бо сан чи ца» оправ да но 
је са мо уто ли ко што су наш ста ри ско ро пис 
упо тре бља ва ли за штам па ње књигâ са мо Бо-
шња ци ка то ли ци (од по чет ка XVII. ви је ка) и 
што се је он до на ше га вре ме на са чу вао са мо 
у Бо сни и Хер це го ви ни”.3

Има ју ћи пак у ви ду ка ко се на ше сред њо ве-
ков но по слов но пи смо, за ко је Ре ше тар ко ри сти 
из вор ни па ле о граф ски на зив ско ро пис,4 ну жно 
ме ња ло и да ље раз ви ја ло у тур ско до ба на тлу 
Бо сне и Дал ма ци је, он је у на став ку пред ло жио 
дру го “ге о граф ско име” за овај тип пи сма:

“За то пи смо, да кле, ни је ни ка ко оправ да но 
бо сан ско име, а ако га хо ће мо про зва ти не ким 
ге о граф ским име ном, он да је опет мно го бо ље 
да га зо ве мо «за пад ном ћи ри ли цом», ка ко га 
је, ако се не ва рам, пр ви про звао Ја гић, ко је 

Ду бро вач ки мо ли тве ник, као и зна тан део 
ка то лич ко-про те стант ске ћи ри лич ке штам пе, 
на ја вио је на пу шта ње ста ро га ћи ри лич ко га књи-
шког ти па пи сма – уста ва (по лу у ста ва), ко ји је, 
бу ду ћи те сно ве зан за цр кве но сло вен ски је зик, 
за јед но с њим ка сни је био и на пу штен. У тре-
нут ку сво је по ја ве, ћи ри ли ца ду бро вач ког мо-
ли тве ни ка би ла је, пак, гра фич ки пре се дан ко ји 
је од у да рао од до та да шње ћи ри лич ке штам пе. 
У пр вом ре ду од сту па ло се у је зич ком по гле-
ду: би ла је то пр ва штам па на књи га на на шем 
на род ном је зи ку, а та кав је зич ки из раз имао је 
књи жев ни ста тус у то до ба са мо у на шој ка то-
лич кој сре ди ни, чи ји је ре пре зен та тив ни пред-
став ник би ла упра во ду бро вач ка оп шти на. Као 
што је по зна то, та кав је зич ки из раз имао је и 
сво ју осо бе ну гра фич ку фор му – на ше ста ро по-
слов но пи смо, чи ји ће штам па ни об лик по ста ти 
узор, мо дел и сим бол мно го по зна ти је ка то лич ке 
ћи ри лич ке штам пе у Бо сни.

Пр ви про у ча ва лац Мо ли тве ни ка, фран цу-
ски про фе сор Ма рио Рок (М. Ro qu es) на ја вио је 
ово де ло сле де ћим ре чи ма: “De ux li vres d’he u res 
du XVIe siècle en cyril li que bo sni a que”.1 Та кав је 
на зив – cyril li que bo sni a que – био ши ро ко рас-
про стра њен тех нич ки на зив за ову вр сту пи сма, 
али се не мо же при ме ни ти на пи смо ду бро вач ког 
мо ли тве ни ка. Раз ло ге за ње го ву не при мен љи вост 
раз ја снио је Ми лан Ре ше тар још 30-их го ди на 
про шлог сто ле ћа об ја шња ва ју ћи спе ци фич не од-
ли ке ћи ри ли це ду бро вач ких књи га то га вре ме на:

“Срп ски мо ли тве ник штам пан је ћи ри ли цом, 
али ни је устав ним сло ви ма и пра во пи сом пра-
во слав них цр кве них књи га ко ји ма су при је 
ње га штам па не на Це ти њу г. 1494 и 1495 и 
ко ји ма је по сли је ње га, од г. 1519, Бо жи дар Ву-
ко вић, опет у Мле ци ма, из да вао пра во слав не 
цр кве не и по бо жне књи ге. Наш Мо ли тве ник 
не ма уоп ће ни ка ква по сла ни с це тињ ским ни 
с Бо жи да ре вим из да њи ма, већ из но си дје ло-
ми це свој тип ћи рил ских сло ва ко ји је уде шен 
пре ма ћи рил ском ско ро пи су (за пад ној ћи ри-
ли ци) ко јим су се та да пи са ле код нас ства ри 
што ни су на ми је ње не ни пра во слав ној цр кви 
ни пра во слав ној вје ри, па је за то ско ро пис био 
ћи рил ско пи смо што су ре дов но упо тре бља-
вали на ши ка то ли ци и му сли ма ни”.2

Вања Станишић

ЋИРИЛИЦА ДУБРОВАЧКОГ МОЛИТВЕНИКА 
ИЗ 1512. ГОДИНЕ

1 Re vue des étu des sla ves XII (1932), 49–69.
2 Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, Но во из да ње при ре дио 

М. Ре ше тар [IX–142], у: Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка 
из XVI ви је ка, за штам пу при ре ди ли М. Ре ше тар и Ћ. Ђа не ли, 
По себ на из да ња СКА, књ. 32, Бе о град 1938, XIV.

3 М. Ре ше тар, Ду бро вач ки збор ник од год. 1520, По себ-
на из да ња СКА, Фи ло соф ски и фи ло ло шки спи си, књ. 24, 
Бе о град 1933, 122.

4 Ко ји је у на шој па ле о гра фи ји ка сни је хи пер ср би зи ран 
у бр зо пис – упор. В. Ста ни шић, О “срп ској ди пло мат ској 
ми ну ску ли” још јед ном, Пу те ви ма срп ских иди о ма. Збор ник 
у част проф. Ра ди во ју Мла де но ви ћу по во дом 65. ро ђен да на, 
Кра гу је вац, ФИЛУМ, 2015, 336.
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об ли ци сло ва b/N, v/V, t/T, у јед ном де лу тек-
ста та ко ђе устав но и ско ро пи сно k/‹‹. Ме ђу тим, 
ово ало граф ско ва ри ра ње, по ме ша на упо тре ба 
ста ри јег устав ног и мла ђег ско ро пи сног об ли ка, 
има ла је у са мом ско ро пи су осло нац и оправ да-
ње у стил ском раз два ја њу на сло ва или пот пи са 
од основ ног тек ста, као и у оп штим од ли ка ма 
мла ђег ско ро пи са с кра ја XIV ве ка,9 а ов де је то 
мо гло оста ти са мо од јек и успо ме на на гра фич ке 
при ли ке у са мом ско ро пи су, ко је у ово ме штам-
па ном об ли ку ни су ви ше има ле ни ка кву уло гу. 
За то су по том и на пу ште не: Див ко вић је за др жао 
ско ро пи сне об ли ке за б и в, а устав ни за т.

3) Древ но струк тур но укр шта ње уста ва и ско-
ро пи са у Бо сни и Ду бров ни ку пред ста вља за јед-
нич ка упо тре ба ђер ва G, на јед ној, и јо то ва них 
ли га ту ра ja, je на дру гој стра ни. Они при па да ју 
раз ли чи тим пра во пи сним шко ла ма. Пр во сло во, с 
ко јим “за по чи ње исто ри ја срп ске ћи ри ли це”,10 на-
сле ђе но је из нај ста ри је срп ске пи сме но сти, ко ја 
је од XII ве ка оста ла да жи ви у бо сан ској устав ној 
ћи ри ли ци. Што се ти че јо то ва них ли га ту ра, оне 
су у на ше за пад не кра је ве до шле са ско ро пи сом 
– срп ском ди пло мат ском ми ну ску лом.

4) Сво је вр стан од јек ско ро пи сне тра ди ци је 
пред ста вља и јед на ме сна, у не ку ру ку ду бро вач-
ка цр та – осо бе ни об лик ли га ту ре ja са скра ће-
ним пр вим де лом, го то во пре тво ре ним у ди ја кри-
ти ку (ja). Та кво пи са ње ли га ту ре ja сре ће се у 
још не ким спо ме ни ци ма XVI ве ка с то га под руч ја: 

је име уто ли ко оправ да но што се је ско ро пис 
упо тре бља вао до кра ја XV ви је ка нај ви ше, а 
по сли је то га го то во са мо у на шим за пад ним 
кра је ви ма”.5

Ре ше та ро ву вре мен ску ар гу мен та ци ју по др-
жао је по том и Вла ди мир Мо шин, ко ји је ипак био 
склон да за овај ме сни раз вој ћи ри ли це у тур ском 
пе ри о ду (XVI–XVIII в.) за др жи већ уста ље ни тех-
нич ки на зив бо сан чи ца.6

Као што је то убе дљи во по ка зао Ре ше тар у 
сво ме кри тич ком из да њу ду бро вач ког мо ли тве-
ни ка, ћи ри ли ца у то ме спо ме ни ку је осо бе ног 
ти па јер “из но си дје ло ми це свој тип ћи рил ских 
сло ва” ко ји је са мо “уде шен пре ма ћи рил ском 
ско ро пи су”. Сло ва су, очи глед но, спе ци јал но 
пра вље на за ону сре ди ну у ко јој је ско ро пис био 
до ма ће пи смо. Са мо што је у ово ме штам па ном 
об ли ку тај ско ро пис, чи ја је су штин ска од ли ка 
ми ну скул ни че тво ро ли ниј ски ка рак тер, до след-
но уба чен у устав ни (ма ју скул ни) дво ли ниј ски 
си стем, те оста вља ути сак устав не сти ли за ци је 
ско ро пи сног ти па пи сма. Тај ће при ступ ка сни је 
углав ном би ти по но вљен и код Ма ти је Див ко ви-
ћа, ко ји, за раз ли ку од Мо ли тве ни ка, већ пра ви 
раз ли ку из ме ђу вер за ла и ку рен та. По ме ну ту 
сти ли за ци ју по твр ђу ју сле де ћи при ме ри:

1) Сло во a је кла сич но ско ро пи сно с вер ти-
кал ним ста блом, ко је, ипак, не из ла зи из ван две ју 
ли ни ја (то ва жи и за Див ко ви ће во а у ку рен ту, 
док је ње гов вер зал био пре у зет из ши ро ко по-
пу лар не про те стант ске ћи ри ли це Фран ци ска 
Ско ри не).7 Исти је слу чај и са сло ви ма d, c, ], 
код ко јих су по сто ље и ре по ви уву че ни и сто је 
на до њој ли ни ји, услед че га ц ли чи на са вре ме но 
ч, док се ово дру го, дав но из гу бив ши сво је по сто-
ље, спу сти ло на до њу ли ни ју и до би ло гра фич ки 
об лик ла тин ско га V (по мо ћу ко јег је ов де и би ло 
озна че но). Слич ну мо ди фи ка ци ју до жи ве ла су и 
сло ва ', u, од ко јих је пр во, об ли ком ско ро пи сно 
(на пра вље но од два с, ле ђи ма спо је ним за сту бић, 
ко ји у ско ро пи су из ла зи у гор њи и до њи ме ђу про-
стор) ујед на че но раз ву че но свим сво јим кра ци ма 
из ме ђу две ју ли ни ја, док је дру го, пак, ско ро пи сно 
са мо сво јом ор то граф ском при ме ном, бу ду ћи да 
је у ско ро пи су по ста ло је ди на озна ка за /у/, док 
му је сам об лик ов де по стао уста ван – уву че но 
је, на устав ни на чин, из ме ђу две ју ли ни ја.

2) Пре ма Ђор ђи ћу, Мо ли тве ник је штам пан 
“ком би но ва ном устав но-бр зо пи сном ћи ри ли цом” 
на ме ње ном за под руч је, на ко јем су се ду го упо-
тре бља ва ла оба ти па ћи рил ског пи сма.8 Као нај-
у пе ча тљи ви ји до каз за то по ми ња ни су двој ни 

5 М. Ре ше тар, Ду бро вач ки збор ник, 123.
6 V. Mošin, Ćirilski ru ko pi si Ju go sla ven ske aka de mi je, tom 

I, Za greb 1955, 10; L. Nakaš, Je zik i gra fi ja krajišničkih pi sa
ma, Slavistički ko mi tet, Sa ra je vo 2010, 17–19. На зив «за пад на 
ћи ри ли ца» за овај ре ги о нал ни раз вој ћи ри ли це по ка зао се 
нео д го ва ра ју ћим и за то што би се и ге о граф ски и ти по ло шки 
тај на зив мо гао при ме ни ти на це ло куп ну срп ску ћи ри лич-
ку пи сме ност од По ве ље Ку ли на Ба на до Ву ко вог Срп ског 
рјеч ни ка, упор. В. Ста ни шић, “Бо сан ска бу кви ца” и Ву ко ва 
ћи ри ли ца, Вук Сте фа но вић Ка ра џић 1787–1865–2014, На уч-
ни ску по ви САНУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 27, 
Бе о град 2015, 105–114.

7 О про те стант ској ћи ри лич кој штам пи упор. П. Ђор ђић, 
Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, Бе о град 1971, 192; Л. Чур чић, 
Ви до ви и огран ци ра ног сло вен ског штам пар ства, Пет ве-
ко ва срп ског штам пар ства 1494–1994. Раз до бље срп ско сло-
вен ске штам пе XV–XVII в., Бе о град 1994, 15–23.

8 П. Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, 191.
9 У овом сми слу гра фич ке при ли ке у ду бро вач ком мо-

ли тве ни ку мо гле би да пред ста вља ју од јек по зна тих при ли ка 
у на шој пи сме но сти где је по чет ком XV в. до шло до об но ве 
устав них фор ми зна ко ва у по слов ном пи сму – упор. за пис 
Сте фа на Цр но је ви ћа на Све то сте фан ској хри со ву љи из 1496. 
(В. Са вић, За пис Сте фа на Цр но је ви ћа на Све то сте фан ској 
хри со ву љи кра ља Ми лу ти на, Ок то их 1–2 (Ник шић 2011), 
35), а за бо сан ске при ли ке L. Nakaš, Je zik i gra fi ja, 24–25.

10 П. Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, 64.
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пи сме но сти. Ов де је ва жна ње го ва на по ме на ка ко 
“не ма сум ње да се она ни је чи та ла као ћ или шћ, 
као у гла го љи ци, не го као шт, ка ко се је уви јек 
из го ва ра ла у Ду бров ни ку”. У јед ном бро ју слу-
ча је ва ] се на ла зи “мје сто на ше га нор мал но га 
ћ”17 и то са мо у пар ти ци пи ма са да шњег вре ме на, 
ко ји пред ста вља ју цр кве но сло вен ско књи жев но  
насле ђе, на при мер is Hvi 'ivu]i (21b), zaveza-
[e se us HTa gwVo re]ih ne praV Hdu (26b), is HVa 
dvi'u]a se nav wdahH (29а), kni'Hni ka bar Hzo pi-
su ]e ga (59b) по ред на род них што кав ских об ли ка 
ve se leGise, uzi ma joGe ruk wve ti svwje (47a), da 
vi deGe isu kar sta (53b).

“За гла со ве ђ, џ, ј, љ и њ Мо ли тве ник се по-
нај ви ше по ма же на по зна ти на чин ста ри јих ћи-
рил ских спо ме ни ка”.18 При то ме, сло во G слу жи 
за обе што кав ске афри ка те ћђ, док се џ у то вре-
ме очи глед но још ни је би ло фо но ло шки до вољ-
но из дво ји ло, о че му све до че при ме ри ње го вог 
бе ле же ња по мо ћу ч у при ме ри ма ти па kri vomH 
svidw+HNomH (77a) као и Nri+ida за итал. Bri
git ta / Bri gi da. 

При обе ле жа ва њу во кал ских спо је ва с јо том 
ко ри сте се на ши сред њо ве ков ни ор то граф ски мо-
де ли: i [-j, ji]: No'e moi, pokwi vie+ni; kwi hoGe 
(116b), као и ja ? 5, je, jo, али па да у очи ал тер на-
тив на упо тре ба je ? ie (у ре флек си ма пра сло вен-
ског 5), или са мо e (по сле о): mwe, kwe. Ре ше тар, 
ме ђу тим, ни је на шао не ко гла сов но оправ да ње за 
раз два ја ње je ? ie у ре флек си ма 5, што, по ње го-
вим ре чи ма, са мо на пр ви по глед ли чи на на ше 
од но се ду го га и крат ко га ре флек са ја та.19 То је, по 
све му су де ћи, у свим слу ча је ви ма би ла гла сов на 
вред ност [и е], о че му би мо гли да го во ре и сле-
де ћи при ме ри: po mi[ Hle njemH tVo jemH, ne htje 
+uTi (116a), ije Te hli eNH (47b), kwiemH nie Nro ja 
(116b), ne go lje pr je bio (139b).

у Лај пци шком лек ци о на ру и у јед ном де лу Ли
бра од мно зи јех раз ло га,11 а у пот пу ну ди ја кри-
ти ку пре тво ре но је у за пи су Сте фа на Цр но је ви ћа 
на Све то сте фан ској хри со ву љи из 1496, ко ји и 
дру гим сво јим од ли ка ма по ка зу је те сне ве зе с 
по ме ну тим ти пом ско ро пи са у Ду бров ни ку.12 Али 
је са ма по ја ва да ле ко ста ри ја и ши ра. Сли чан се 
об лик ли га ту ре ja с не сра змер но крат ким пр вим 
де лом мо же ви де ти још у Ми лу ти но вој кан це ла-
ри ји, као и у спи ску зна ко ва му сли ман ских кра-
ји шнич ких пр ва ка из XV–XVI ве ка.13 Чи ње ни ца 
да је баш та кав ало граф то га зна ка у овој књи зи 
иза бран за основ ни штам па ни об лик го во ри о 
на ру ша ва њу си ме трич не по ве за но сти ме ђу јо-
то ва ним ли га ту ра ма, што ће уско ро до ве сти и 
до ру ше ња ста ту са ових гра фе ма у ћи ри лич кој 
пи сме но сти на ших му сли ма на и ка то ли ка.

не ке ор то Граф ске од ли ке

При ме ри се на во де пре ма Ре ше та ро вој па-
ги на ци ји, али је опис гра фи је зах те вао да се, за 
раз ли ку од ње го ве тран скрип ци је, ов де при ме ни 
тран сли те ра ци ја уз вер но чу ва ње свих ало граф-
ских ва ри ра ња. 

Пи са ње w и o je “без ика кве раз ли ке и то у 
свим ди је ло ви ма”.14 По цр кве но сло вен ској тра-
ди ци ји пи ше се w ре дов но за пред лог (по не кад и 
пре фикс) “од” као ² w и са мо у не ко ли ко слу ча је ва 
обич ним o где су је зич ке при ли ке на мет ну ле дру-
га чи је раш чи та ва ње – на род но “ода-”: odas HVa ke 
na pas HTi (139b).

У ве зи с пи са њем 6, Ре ше тар уоп ште но спо-
ми ње ка ко се оно “ре дов но пи ше на кра ју ри је чи 
по сли је су гла сни ка, али уз мно ге из у зет ке гдје 
га та мо не ма”.15 Та ко ђе, од јек цр кве но сло вен ске 
ор то гра фи је мо гло би да пред ста вља и ње го во 
че сто пи са ње, “али без ика ква пра ви ла”, из ме ђу 
су гла сни ка, упор. при ме ре за на пред по ме ну те 
слу ча је ве: is6praVi g² ne No'e moi prid to bom6 
puT6 moi, Nlagws6lo Vi gos6pwdi ne (115b), po-
moGnik6 iiz6Na ViTel6 (116b). Taj знак, ме ђу тим, 
пра вил но и ре дов но до ла зи као озна ка не из вр ше-
ног но вог јо то ва ња на мор фем ном спо ју: 8fan6je, 
pri ka zan6je, spa sen6je (116а).

Јат (5) је оста ло са мо као ва ри јан та ли га ту-
ре ja. Тај знак је, да кле, остао мар кер ста ри је га 
(гла гољ ског) пра во пи са ко ји се у овом спо ме ни ку 
ме ша с мла ђим (ли га тур ним) пра во пи сом: uusTa 
mo5, svar hu bro5 (116а), i5 ² wHgo vo rim (115b) – 
на су прот go vo ru ja dje la mo5 (59b).

Ме ђу “из ли шним и су ви шним сло ви ма”16 Ре-
ше тар спо ми ње и ] ко је, ме ђу тим, до след но и 
еко но мич но обе ле жа ва што кав ску гру пу /шт/, 
што је, та ко ђе, ста ра гра фич ка тра ди ци ја на ше 

11 М. Ре ше тар, Ду бро вач ки збор ник, XV; П. Ђор ђић, 
Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, 191. О да ти ра њу Лај пци шког 
лек ци о на ра у дру гу по ло ви ну XVI в. упор. V-T. Barbarić, 
Lajpciški lek ci o nar i nje go vi «predlošci», Ras pra ve In sti tu ta za 
hr vat ski je zik i je zi ko slo vlje 37/1 (2011), 1–28; исти, No ve spo
zna je o Lajpciškom lek ci o na ru, Ras pra ve In sti tu ta za hr vat ski 
je zik i je zi ko slo vlje 38/1 (2012), 1–18.

12 П. Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, сл. 158; упор. 
В. Са вић, За пис Сте фа на Цр но је ви ћа, 35.

13 Упор. та бли цу зна ко ва срп ске ди пло мат ске ми ну ску ле 
епо хе кра ља Ми лу ти на (В. Ста ни шић, “Бо сан ска бу кви ца”, 
114), као и спи ско ве зна ко ва из му сли ман ске кра ји шнич ке 
пре пи ске у књи зи Леј ле На каш (L. Nakaš, Je zik i gra fi ja).

14 М. Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка од г. 1512, 
Глас СКА CLXXVI (Бе о град 1938), 176.

15 Исто, 177.
16 М. Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка, 178.
17 Исто, 200.
18 Исто, 178.
19 Исто, 179.
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ис тој ре че ни ци: sli [i kGi iViGH (59b). У то ме је 
ова књи га озва ни чи ла не то ли ко двој ну упо тре бу 
ђер ва ко ли ко пре ва гу ње го ве мла ђе вред но сти ћ, 
оства ре ну још у бо сан ским по ве ља ма XIV ве ка.21

Осо бе на ћи ри ли ца ка то лич ко-про те стант ске 
штам пе, ко ја упра во за по чи ње с ду бро вач ким 
мо ли тве ни ком и ко ја упа дљи во од у да ра од цр-
кве не ћи ри ли це (и цр кве но сло вен ског) је зи ка у 
пра во слав ним штам па ним књи га ма, очи глед но 
све до чи ко ме је та ква ли те ра ту ра би ла на ме ње на. 
То је раз ја снио та ко ђе Ре ше тар опи су ју ћи де та ље 
уго во ра око из да ва ња Мо ли тве ни ка скло пље ног 
1510. из ме ђу ин ве сти то ра Пе тра Ђу ро ва Шу ши ћа 
и ме штра Фра на Рат ко ва Ми ца ло ви ћа, по ко јем 
је Мо ли тве ник тре ба ло штам па ти “in lit te ra et 
idi o ma te ser vi a no”, a по том га про да ва ти у Ду-
бров ни ку и по Ср би ји.22 Тим по во дом Ре ше тар је 
пра вил но за кљу чио ка ко је “мно го вје ро ват ни је 
да је Ми ца ло вић овај наш Мо ли тве ник на ми-
је нио у пр во ме ре ду ду бро вач ким ка то ли ци ма 
не го ли пра во слав ним «in par ti bus Ser vi ae», ко ји 
би си гур но за зи ра ли од те књи ге и због словâ 
(ско ро пи са мје сто уста ва) и због је зи ка (на род-
но га мје сто цр кве но га) и на ро чи то због са др жа ја 
(ка квог не ма у пра во слав ној цр кви)”.

Дру га чи ју на ме ну илу стру је је зу ит ска ћи ри-
лич ка штам па, ко ја за по чи ње 1583. Су мом на у ка 
хри сти ан ско га за дра ни на Ши ме Бу ди ни ћа (“ис-
ту ма че ном из ла тин ско га у је зик сло вин ски”) и 
На у ком кар сти ан ским (“ис то ма че ним у је зик 
ду бро вач ки”) бра ће За гу ро вић из Ко то ра.23 Њи-
хо ва цр кве но сло вен ска ћи ри ли ца, а де ли мич но и 
је зик би ли су за и ста на ме ње ни и пра во слав ни ма 
«in par ti bus Ser vi ae», па и ши ре. Бу ди ни ћев пан-
сло вен ски је зич ки из раз у XVII ве ку по но ви ће 
Ра фа ел Ле ва ко вић сво јим Азбу ко вид ња ком сло
вин ским 1629. штам па ним гла го љи цом и ћи ри ли-
цом. На род ни је зич ки из раз За гу ро ви ћа по но ви-
ће 1630. бо сан ски фра ње вац Стје пан Ма ти је вић 
сво јим Ис по вје да о ни ком (“пре не се ним у је зик 
бо сан ски”), ко ји је у сво ме увод ном обра ћа њу “k7 
]iocu kar stjan sko mu” ис та као ка ко је сво ју “књи-
жи цу” из дао “na nut ka njem” са мог Ра фа е ла Ле ва-
ко ви ћа. По све му су де ћи, Ле ва ко ви ће ва уло га се 

У скла ду с ор то граф ском тра ди ци јом ста ри је 
срп ске ре дак ци је и у овом спо ме ни ку вла да не-
раз ли ко ва ње лљ : нњ уз крај ње рет ке слу ча је-
ве ли га тур не ор то гра фи је (181). Па ипак, по ред 
при ме ра као што су kwi lu bi spa sen Hje (116b), 
su di[H lu demH va praV Hdu (26b), naj o TarH nu (17a), 
kla nam se te Ni (14a), gosHpwdHna jesTH ze mla 
(21b), ina re+e[H ime ne mu (69a) мо же се на ћи и 
по ко ји при мер као што је Nla go slov Hlje na kHGi 
(28a), или чак у истом па су су: is Tu pi ikra lui 
на спрам kra lje vanH5 tvwje ga (59b). Рет ки при-
ме ри с мла ђим ли га тур ним обе ле жа ва њем ме-
ко ће по твр ђе ни су углав ном за ље, док је за ља 
обич ни ји био ста ри ор то граф ски на чин с 5: va 
ne vol5hH Va zvahH (39b), sni mi sil ne spri e stol5 
(54b). Што се ти че ме ко га њ, још је Ре ше тар ука-
зао на по не ки при мер мла ђе га гла гољ ско-ита ли-
јан ског ор то граф ског мо де ла: is Hpu nen Hje Gne je 
[ње] (21b), raGnenH (131а) Раз лог за из бе га ва ње 
ли га ту ре je (као и од су ства ли га ту ре ja) у овим 
слу ча је ви ма би ће ње на уло га као ре флек са ја та 
[и е], као и пре те жног мар ке ра од су ства јо то ва ња 
со на на та [л, н] на мор фем ној гра ни ци (без об зи ра 
да ли их раз два ја H): po mi [le njemH, pri ka zan Hje 
(116a), vje+Hni emH za]iGen HjemH (55a), be za ko-
nje ve lje (57a), ka ko mlje ko sacH na ma TerH svo jo 
[ta ko uz da[H na du [u mo jo] (57b); ka ko tra va na-
zi du ko ja per vo iz ri VenH5 wsah ne (56b); na glasH 
mo lenH5 mwje ga (57a).

Во кал но р, ка ко је то Ре ше тар по ка зао, ре-
дов но се бе ле жи “но ви јим при мор ским ar”, уз 
по не ки при мер “обич но га цр кве ног” rH, као и 
“ста ри је га при мор ског” er: usar Hcu, darH'a[e, 
ter pe se (тр пе зе).

Иако је Ре ше тар спо ме нуо ка ко гра фе ма ђерв 
G слу жи за обе ме ке афри ка те, у по себ ном одељ-
ку о су гла сни ци ма го во ри са мо о ђ.20 Очи глед но 
за то што му је у пр вом пла ну би ло ди ја ле кат ско 
раз гра ни че ње до ма ћег што кав ског ре флек са јо-
то ва ња *di  ̯од књи жев них ча кав ских на но са, као 
што је нпр. по ро ђен је, нпр. dwpo roGen Hja hri-
sHto Va (67a) пре ма ro istVo (39b) (за цсл. ро ждь-
ство) “ко ји се је об лик си гур но за то са чу вао у 
ду бро вач кој ре дак ци ји, јер је по ро ђе ње Ису со во 
ве ли ки цр кве ни пра зник у чи је се име ду го ни је 
хтје ло ди ра ти”. Ђерв је у овој књи зи рав но прав-
на озна ка за обе што кав ске афри ка те ђћ, ка ко 
из гле да, с про цен ту ал ном пре ва гом вред но сти 
бе звуч но га ћ, због ве ће уче ста ло сти об ли ка с 
ре флек сом *ti ̯ (kti). Не ки при ме ри: +ekamH do kle 
doGe (115b), ² wHanHGela (14a), naT HvarHGi ne besH-
koi (29a), vasHhwGen Hje tVo je (40a), je di na meGu 
svi e mi (53b) на спрам na po moGH mwjo, i]uGiTe 
(116b), hVa leGi ibla go slivHl5joGi (37a), dje-
tiGa svo je ga (54b), nwGi id Hni (28a), или чак у 

20 М. Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка, 197.
21 Упор. нпр. у по ве ља ма ба на Сте фа на Ко тро ма ни ћа (из 

1323) и ба на и по том кра ља Тврт ка (из 1367. и 1376) [П. Ђор-
ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, сли ке 191, 194 и 196]. Исти 
се од но си на ла зе и на стећ ци ма XV ве ка, ме ђу ко ји ма се мо же 
на ћи и по ко ји при мер с обе вред но сти ђер ва, као у нат пи су 
Ра ђа Гал чи ћа из око ли не Тре би ња (a se le'i raGH gal+iG na 
sVo5wi na plemeniToi) [H. Ku na, Sred njo vje kov na bo san ska 
književnost, Fo rum Bo snae, Sa ra je vo 2008, 316].

22 Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, XIX–XX.
23 О ка то лич кој и про те стант ској ћи ри лич кој штам пи 

упор. та ко ђе Л. Чур чић, Ви до ви и огран ци, 21–24.
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Иако се обич но у пр ви план ис ти че ка ко је Пе-
тро ва “гра ждан ска” ћи ри ли ца би ла “пре о де ну та 
у не мец ко ру хо”,25 тј. об ли ко ва на по угле ду на 
ла тин ску ан ти кву, она је у осно ви та ко ђе ско ро-
пи сна – по слов но, гра ђан ско пи смо – за ми шље на 
као гра фич ки из раз но ве, гра ђан ске Ру си је, чи ји 
је зва нич ни је зик по стао “жи ви” (на род ни) ру ски 
је зик. По сто је чак и од ре ђе не ти по граф ске па-
ра ле ле у не ким ла ти но ид ним гра фич ким ре ше-
њи ма. “Про то пе тров ска” штам пар ска ре ше ња у 
Мо ли тве ни ку пред ста вља ју нпр. ла тин ско V ко је 
слу жи за ч и л и та ко ђе је дан исти знак за ю и 
по ло же но N – баш као што су у Пе тро вој ре фор ми 
ла тин ско n, m узе ти за ими та ци ју ћи ри лич ких 
ско ро пи сних п, т. Нај ва жни ју ти по ло шку слич-
ност, пак, пред ста вља ко смо по ли ти за ци ја пи сма 
– ње го во из два ја ње из сво је при мар не кул тур не 
сре ди не и ства ра ње гра фич ких прет по став ки за 
на ста ја ње кул тур но га ко мон вел та, по че му су 
и ла ти ни ца и ћи ри ли ца да нас по зна те у све ту.

ту пре све га огле да у из бо ру цр кве но сло вен ске 
ћи ри ли це, по че му Ма ти је вић од сту па од до ма ће 
ско ро пи сне ћи ри ли це ка кву су ина че не го ва ли 
бо сан ски фра њев ци. У том сми слу, ћи ри лич ка 
штам па бо сан ских фра ње ва ца, ко ја за по чи ње 
1611. с Див ко ви ће вим На у ком кар сти ан ским 
(“za na rodH slo Vin ski”), би ла је, по пут ду бро вач-
ко га мо ли тве ни ка, пре све га на ме ње на за ду хов не 
по тре бе до ма ћег пу ка – “ko li ko za re doV ni ke, 
to li ko za svi e toVGne Gli u de”. 24

Као што је већ би ло ре че но, га ше њем цр кве-
но сло вен ског је зи ка код пра во слав них Сло ве-
на на пу ште на је и цр кве на (устав на) ћи ри ли ца. 
С тим у ве зи, азбуч на ре фор ма Пе тра Ве ли ког 
1710. го ди не мо же се упо ре ди ти иде о ло шки и гра-
фо-лин гви стич ки с ду бро вач ким мо ли тве ни ком. 
На пр вом ме сту Пе тро во чу ве но за пад ња штво 
на дах ну то је би ло ка то лич ко-про те стант ском 
за пад ном кул ту ром, ко ја је кроз ње го ву ре фор му 
по ста ла ко смо по лит ски мо дел за по дра жа ва ње. 

24 У овом контексту треба разликовати верску при пад-
ност од етничке свести, које су у протеклим вековима би ле 
знат но другачије од данашњих прилика на просторима бив ше 
Ју го сла ви је. О трагањима за етно-језичким опре де ље њем 
сво га књи жев ног израза у круговима срп ско-хр ват ских ка-
то ли ка у то ме времену упор. J. V. A. Fine, When Ethnicity Did 
Not Matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist 
Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Mod-
ern Periods, University of Michigan Press, 2006 (на ро чи то IV и 
V по глав ље његове књиге “Perceptions of Slavs, Illyrians and 
Croats 1500 to 1600”, 171–275; “Perceptions of Slavs, Illyrians, 
and Croats in Dalmatia, Dubrovnik, and Croatia Proper, 1600 to 

1800”, 276–456). 
25 Э. А. Яку ов ский, Пе тров ская ре фор ма ки рил ли че

ско го пи сь ма, Ку ль тур ное на сле дие Рос сии и пер спек ти вы 
ми ро во го со ци о ку ль тур но го раз ви тия. Ма те ри а лы Все рос-
си й ской на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции, Ека те рин ург, 
27–29 фе вра ля 2008 г. Ча сть II, Ека те рин ург 2009, 391.
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Од овог пр вог из да ња Срп ског мо ли тве ни ка,6 
ко ли ко је по зна то, оста ла су очу ва на три при-
мер ка – нај пот пу ни ји се чу ва у Фран цу ској на-
ци о нал ној би бли о те ци (Bibliothèque Na ti o na le de 
Fran ce, Réser ve B 5009),7 док се кр њи при мер ци 
без Мо ли та ва Све те Бри ги те чу ва ју у Ко дринг то-
но вој би бли о те ци Ко ле џа Свих ду ша у Окс фор ду 
(The Co dring ton Li brary – All So uls Col le ge, D. D. 
14: 9),8 и у Би бли о те ци Џон Ма лен Аме рич ког 
ка то лич ког уни вер зи те та у Ва шинг то ну (Mul-
len Library – The Catholic University of America, 
Z 232).

Ми лан Ре ше тар је на осно ву па ри ског при-
мер ка пр вог из да ња Срп ског мо ли тве ни ка на чи-
нио тран скри бо ва но из да ње ко је је 1938. го ди не 
об ја ви ла Срп ска кра љев ска ака де ми ја.9 По чет ни 
(пр ви) и за вр шни (осми) лист пр вог та ба ка до-
пу нио је ва ти кан ским при мер ком дру гог из да ња. 
Исте го ди не об ја вио је ор то граф ску, фо нет ску и 
мор фо ло шку ана ли зу је зи ка овог спо ме ни ка.10 
Као и у оста лим слу ча је ви ма, Ре ше та ро во ис-
тра жи ва ње је вр ло по у зда но и ис црп но, та ко да 
ср би сти ци пре о ста је ис пи ти ва ње не про у че них 
је зич ких ни воа – пр вен стве но лек сич ког и син-
так сич ког. Ка ко за збор ни ке спо ме нич ког ти па 

1. увод. Срп ски мо ли тве ник је пр ва са чу ва-
на штам па на књи га на срп ском на род ном је зи ку, 
чи ји је пр ви део (од 1. до 125. стра не) пу бли ко ван 
у Ве не ци ји 2. ав гу ста 1512. го ди не, а дру ги део 
(од 127. до 138. стра не), као до да так 10. ав гу ста 
исте го ди не. То је срп ски пре вод „ла тин ског мо-
ли тве ни ка Of fi ci um be a tae Ma ri ae Vir gi nis, ко ји је 
све до по чет ка XVII. ви је ка би ла нај по пу лар ни ја 
по бо жна књи га за ла и ке”.1

Цео по сао штам па ња Мо ли тве ни ка пла ни-
ран је го то во две го ди не ра ни је, ка ко по ка зу је 
тр го вач ки уго вор от кри вен у Др жав ном ар хи ву 
Ду бров ни ка,2 а скло пљен 31. ју ла 1511. го ди не 
из ме ђу Пе тра Ђур ђе ва Шу ши ћа (Pe trus Ge or gii 
Su sich) као фи нан си је ра и Фран че ска Рат ко ва 
Ми ца ло ви ћа (Fran ci scus Ratchi Mi za lo vich) као 
штам пар ског знал ца, по ме ну тог у ко ло фо ну Мо
ли тве ни ка. Из уго во ра се са зна је да је Фран че-
ско Ми ца ло вић још 28. сеп тем бра 1510. го ди не 
са пе зар ским из да ва чем Је ро ни мом Сон чи ном 
до го во рио штам па ње бо го ро дич них слу жби, је-
ван ђе ља, епи сто ла и мо но ло га Све тог Аугу сти на 
(pro of fi ci is San cte Ma rie, evan ge li is, epi sto lis et 
soli lo qu i is San cti Augu stinj stam pan dis) на срп-
ском је зи ку и пи сму (in lit te ra et idi o ma te ser vi
a no), ка ко би их по том про да вао у Ду бров ни ку и 
по Ср би ји (hic Ra gu sij et in par ti bus Se ru ie).3 Сво ју 
иде ју Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић оства ру је 
ав гу ста 1512. го ди не у ве не ци јан ској штам па ри ји 
Ђор ђа Ру ско ни ја (Zor zi Ru sco ni) штам па њем пр ве 
књи ге на срп ском на род ном је зи ку. По оба вље-
ном по слу, већ 18. сеп тем бра 1512, Ми ца ло вић из 
Ве не ци је у Ду бров ник до но си два сан ду ка књи га 
на на шем је зи ку (in idi o ma te scla vo) и је дан на 
ла тин ском (in idi o ma te la ti no) и ис по ру чу је их 
Пе тро вом оцу Ђу ру Шу ши ћу (Gi u ro Sus sich), о 
че му та ко ђе по сто ји са чу ва на по твр да у ду бро-
вач ком ар хи ву.4 Већ на ред не го ди не, 20. ав гу ста 
1513, Фран че ско (Рат ков) Ми ца ло вић с Ђу ром 
Шу ши ћем скла па но ви уго вор, по ко ме од свог 
по слов ног парт не ра пре у зи ма пе де сет при ме ра-
ка Мо ли тве ни ка, штам па ног прет ход не го ди не 
срп ским је зи ком и пи смом (of fi cia qu in qu a gin ta 
li ga ta et for ni ta ex of fi ci is in lit te ra et idi o ma te Ser
vi a no, stam pa tis an no tran sac to), ка ко би их рас-
про дао по Тур ској (ad par tes et lo ca Tur co rum).5

Слободан Павловић

ФОНОЛОШКИ СИСТЕМ СРПСКОГ  
МОЛИТВЕНИКА ИЗ 1512. ГОДИНЕ

Трагом Решетарових истраживања

1 Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, Два ду бро вач ка је зич-
на спо ме ни ка из XVI. ви је ка, Бе о град 1938, XXVIII (Ми лан 
Ре ше тар).

2 Уп. Kar lo Kovač, Über Bücher und Bibliotheken im alten 
Ragusa, Mitteilungen des k.k. Archivrates I (1914), 274–275; П[е-
тар] Ко лен дић, Ћи ри ли цом штам па не књи ге за ду бро вач ке 
ка то ли ке из 16 ве ка, По ли ти ка 8860 (1933), 1–2; Ми лан Ре-
ше тар, Срп ски мо ли тве ник, XIX–XX; Ми ха и ло Ди нић, Три 
до ку мен та о Офич ју штам па ним ћи ри ли цом 1512 го ди не, 
Ис то ри ски ча со пис 2 (1951), 109–114; Ев ге ний Не ми ров ский, 
Окс форд ский зкэ ем пляр ве не ци ан ско го ѡфичѥсветедиеве
марие 1512 го да, Slo vo 41–43 (1991–1993), 242–243.

3 Ми ха и ло Ди нић, Три до ку мен та, 112.
4 Исто, 113.
5 Исто, 113.
6 Дру го из да ње Срп ског мо ли тве ни ка штам па но је у 

Ве не ци ји 1571. го ди не – в. Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли
тве ник, XXI–XXIII.

7 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник, XII; Ев ге ний 
Не ми ров ский, Окс фордский зкэ ем пляр, 243.

8 Ев ге ний Не ми ров ский, Окс фордский зкэ ем пляр, 245.
9 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник, 1–142.
10 Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка од г. 

1512, Глас СКА CLXXVI (1938), 171–239.
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– ис пред во ка ла /о/ до би је ног од со нан та 
/л/ на кра ју сло га (исьпѡвидио 12.4, хотио 
64.16, на погибио 83.6, прѥневолио се 89.8, 
повелио 102’.3, жѹдиоськога 133.5);
– ис пред со нан та /л/ ко ме сле ди кон ти ну-
ант ја та (билиегь 13’.5, 134.2), где се ве-
ро ват но ра ди о ме ђу сло гов ној ди си ми ла-
ци ји;14

– спо ра дич но у фи нал ној по зи ци ји код при-
ло га (ѡвьди 20.6 на спрам иньдѥ 95’.14, гдѥ 
16.12), где ика ви зам мо же би ти усло вљен 
спо је ви ма ти па ов ди је;
2) Ана ло шки усло вље ни ика ви зми сре ћу се:
– у да ти ву (к правои покори 93.13) и ло ка-
ти ву јед ни не (ѹ сили твѡиои 49’.11) име-
ни ца ста ре *ā-про ме не угле да њем на од-
го ва ра ју ће име ни це *iā̯-про ме не; 
– спо ра дич но у да ти ву (кланам се теби 12.8, 
приближи се мени 13.2) и ло ка ти ву јед ни-
не (вазьвеселеть се ѡ теби 34.16, сазиђи ѹ 
мени 86.1) лич них за ме ни ца угле да њем на 
од го ва ра ју ће ен кли тич ке фор ме; 
– спо ра дич но у ло ка ти ву мно жи не име ни-
ца ста ре *ŏ-про ме не (ѹ гарьклянихь нихь 
28.15, ва ѥзицихь 28.17, ѹ дьворихь 49’.1, 
ѹ грѥсихь 120’.12) угле да њем на име ни це 
*iŏ̯-про ме не; 
– спо ра дич но у ин стру мен та лу јед ни не 
(ѹзьврађашь намь светимь порођенѥмь 
29.15), ге ни ти ву (благосьлѡвите дѹси и дѹ
ше праведнихь г|д|на 26’.14, како говѡриль 
ѥсть ѹсьти светихь 29’.16), да ти ву (пѥсань 
свимь светимь неговим синовомь 27’.18), 
ин стру мен та лу ([свезати] рѹчьними ѡкѡ
вьми железьними 28’.2) и ло ка ти ву мно жи-
не (хвалите г|д|на ва сьветихь негѡвихь 
28’.5) твр де за ме нич ко-при дев ске про ме не 
му шко га и сред ње га ро да пре ма од го ва ра-
ју ћим об ли ци ма ме ке про ме не;

ни је при клад но при пре ма ти обим ни је сту ди је 
(што би син так сич ка или лек си ко ло шка ана ли за 
сва ка ко из и ски ва ла), за ову при ли ку се да је пре-
глед фо но ло шког си сте ма Срп ског мо ли тве ни ка 
пре ма те о риј ско-ме то до ло шким прин ци пи ма ко је 
је по ста вио Па вле Ивић за по тре бе фо но ло шког 
опи са срп ских го во ра об у хва ће них Оп ште сло
вен ским лин гви стич ким атла сом.11 Ти ме се 
струк ту рал ним при сту пом ар гу мен ту је утвр ђе на 
ди ја ле кат ска и је зич ка при пад ност Срп ског мо
ли тве ни ка, али и обра зла же Ре ше та ров из бор 
на сло ва за овај спо ме ник, уте ме љен из ме ђу оста-
лог и на све сти ње го вих из да ва ча, Ду бров чанâ 
Фран че ска Рат ко ва Ми ца ло ви ћа, Пе тра Ђу ро ва 
Шу ши ћа, те ње го ва оца Ђу ра Шу ши ћа да су пу-
бли ко ва ли књи гу „in lit te ra et idi o ma te Ser vi a no” 
да би је про да ва ли „hic Ragusij et in par ti bus Se-
ruie”. Гра ђа је екс цер пи ра на из па ри ског при мер ка 
пр вог из да ња, раз у ме се уз осло нац на по ме ну та 
Ре ше та ро ва фо нет ска ис тра жи ва ња.

2. во ка ли зам. Во кал ски си стем Срп ског мо
ли тве ни ка чи ни пет кла сич них во ка ла и два 
диф тон га /и ͡е/, /у ͡о/, при че му дру ги по ка зу је ја сну 
тен ден ци ју ка мо ноф тон ги за ци ји, што би се мо-
гло пред ста ви ти сле де ћим во кал ским тро у глом: 

и у
и ͡е у ͡о

е о
а

Функ ци ју си ла бе ме има ло је и во кал но //. 
О фо но ло шком ста ту су и фо нет ској при ро ди по-
је ди них во кал ских фо не ма мо гу ће је из во ди ти 
са мо ин ди рект не за кључ ке, и то 1) на осно ву сте-
пе на до след но сти ди ја хро ниј ске ве зе с од го ва ра-
ју ћим во ка лом из ис хо ди шног си сте ма, до би је ног 
на кон пр ве ета пе раз во ја срп ског во ка ли зма,12 2) 
на осно ву ефе ка та ко ји да та је ди ни ца иза зи ва у 
син таг мат ским ни зо ви ма и 3) на осно ву ста ту са 
ко ји та је ди ни ца има у хро но ло шки и про стор но 
бли ским спо ме ни ци ма.

Си ла бе ме /а/, /е/, /о/, /и/, /у/ и // во де по ре кло 
пр вен стве но од иден тич них је ди ни ца ис хо ди-
шног си сте ма, што не тре ба по себ но илу стро ва-
ти. У исто риј ско фо но ло шком сми слу зна чај но 
је, ме ђу тим, ис та ћи сво ђе ње јед не фо но ло шке 
је ди ни це на дру гу. Та кве про ме не пред ста вље не 
су ди ја хро ним из во дом.

и ⇐ ѣ 1) Икав ска ре флек са ци ја ја та фо но ло шки 
је усло вље на:
– ис пред па ла тал ног со нан та /ј/ (лѹбавью 
гриянья 76’.15,13 сви кои сиють 122’.8);

11 Па вле Ивић, Рас пра ве, сту ди је, члан ци. 1. О фо но ло
ги ји, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1998, 599–710.

12 Уп. Па вле Ивић, Рас пра ве, 345, 615. О по ре клу фо но-
ло шких је ди ни ца ис хо ди шног си сте ма в. исто, 617–618, с тим 
што тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да су у срп ском, тј. што кав-
ском ис хо ди шном си сте му из вр ше не пред и сто риј ске про ме не 
/ę/ > /e/ и /о̨/ > /у/, на ко ји ма се не тре ба по себ но за др жа ва ти.

13 У Срп ском мо ли тве ни ку уме сто гри я нья пи ше при-
я нья, што је по М. Ре ше та ру гре шка – уп. Ми лан Ре ше тар, 
Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 189. У ова квом фо нет ском 
окру же њу оче ки ван је фо но ло шки ика ви зам, ка ко то по ка-
зу ју тек сто ви М. Др жи ћа, на при мер: ko xi uh ko ie grie 12’.9 
Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se e di ver si, tol ti dal la Ko me die 
di Ma ri no Dar scich [фо то граф ски сним ци пре пи са из сре ди не 
XVI ве ка чу ва ју се у На род ној би бли о те ци Че шке ре пу бли ке 
у Пра гу под сиг на ту ром M. III. 8]. 

14 Уп. Ми тар Пе ши кан, Ста ро цр но гор ски сред њо ка
тун ски и ље шан ски го во ри, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник 
XV (1965), 105.
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31’.11), дѣл- (по не ди е ль ни кь 17.9, не дѥ лѹ 
17.8, ра зь ди е ле нь и е мь 72.7), дѣт- (ди ѥ ти
ђь ци 48’.15, дѥ ти ђа 52.17, дѥ ти ђь ци 63’.1), 
ждрѣб- (ждри е би 42’.1), же лѣ- (же ли е
ле 102’.14, же лѥ ли 97’.7), звѣзд- (зви е зь
де 17’.2, зви е зьд но мь 24.11), зрѣ- (зри е ти 
107.9, при зь ри е ти 119.6), ко лѣн- (кѡ лѥ
на 49’.5), крѣп- (кри е па кь 19’.10, крѥ па кь 
106.2, кри е по стью 23.13, крѥ по стью 58’.16, 
окрѥ пи 135.15), лѣв- (ли е ва 48’.14, ли ѥ ва 
49.13), лѣз- (изь ли е зе нью 13.10, ѹли е зе шь 
13.14), лѣп- (ли е па 35.9, лѥ па 29.1, ли е пѡ та 
17.14, лѥ пѡ тѹ 23’.10), лѣ  пи- (при ли е пи ше 
110’.1), лѣт- (ли е та 122’.10, лѥ та 16.15), 
млѣк- (мли е ко 108.7, млѥ ко са ць 55.16), 
мѣр- (бе зь ми е рь нѡ 131’.3, за мѥ рао 112.17, 
изь мѥ ри ти 130.11, сми е рь но 131.5, смѥ рь не 
121.2), мѣ сец- (мѥ сец 1.1, ми ѥ сець 16’.13), 
мѣст- (ми е сь тѡ 74’.3, мѥ сь то 107’.15), плѣн- 
(пли е нь 34.5), пѣв- (при пи е ва мь 106.15), 
пѣ сьн- (пи е са нь ца 44’.9, пѥ са нь ца 29.9), рѣз- 
(обрѥ за ньѥ 1.6, при рѥ за нь 123.13), рѣк- (ри
е ке 23.18), рѣч- (ри е чи 18.9, рѥ чи 129’.17), 
дрѣш- (одрѥ ши 51’.11, ра зь дрѥ ши 87’.17, 
дри е ши ть 101’.2), свѣд- (сви е доч тво 38’.8, 
свѥ до ча сь тво 18’.3, свѥ до ка 129.3), свѣт- 
(сви е ть 16’.17, свѥ ть 120.8, свѥ то вь ни е хь 
98.6), свѣт- (сви е ть ла 18’.7, про сви е ть ли 
25.7, про свѥ ть ли 108’.3, свѥ тло сть 51’.15), 
слѣд- (сли е ди 47.13, слѥ ди 15’.4, на слѥ ди
ть 110.3, сли е ди ти 77.6), слѣп- (сли е пи мь 
51’.6, сли е пь це 101’.3), снѣг- (сни е гь 27’.5, 
сь ни е зи 26.11), спѣ- (по спи е ши се 23.4, по
сь пѥ ши 15.13), срѣд- (сри е дѹ 2’.13, по сь рѥ дь 
114’.5, ѹсь рѥ дь 138.12, сри е то ста се 34’.7), 
стрѣл- (стри е ле 45’.11), ста рѣ- (оста рѥ ше 
83.3), сѣд- (си е де ђи 12’.14, сѥ ди 48.10), сѣм- 
(безь сѥ ме на 71.18, си ѥ ме на 45.15), сѣн- (си
е но 86’.18), сѣн- (сѥ нь 112’.13, сѥ ни 108’.13, 
си е нью 130.5), тр пѣ- (тарь пи евь тарь пи ехь 
114.1), трѣб- (три е бо ва ше 129’.16, по три е бь
но 83.14), тѣл- (ти е ла 52’.17, тѥ ла 7.8), тѣ
сьн- (ти е сь не 133.3), тѣх- (ти е ше ђи 128’.12, 
ѹти е ши ти 132.12, ѹти е шио 132.1, ѹтѥ ши
ла 108’.15), умѣ- (ра зѹ мѥ 18’.15, ра зѹ ми е ва 
115’.3), хлѣб- (хли е бь 45’.7, хлѥ бь 116.9), 
х(о)тѣ- (по хо ти е ньѥ 50.16, хо тѥ ти 86.16), 
цвѣт- (цви е ть 63’.15), цѣл- (ись цѥ ли 115’.14, 

– у ко ре ну гла го ла вѣ  дѣ  ти ана ло шким 
угле да њем на гла гол ви дѣ ти (исьпѡви
дио 12.4, исьпѡвидѥньѥ 129’.2);
– у ин фи ни тив ној осно ви гла го ла чи ја се 
пре зент ска осно ва за вр ша ва на во кал /и/ 
(благоволише 87’.3, тарпити 55.1, притарь
пила ѥсть 128’.7);
– у пре фик су при- до би је ном од прѣ- угле-
да њем на при мар ни пре фикс при- (при
о браженьѥ 1’.18, прибиваньѥ 35’.5 пре ма 
прѥбиваеть 35.2, присьтѡли 38’.10 пре ма 
приесьтоли 39.6 и сл.);
3) На по кон, ја вља ју се и лек сич ки ика ви-
зми ме ха нич ки пре у зе ти из пред ло шка (ва 
викь вика 27’.2, липота 58.5, чривѡ 72.12 
и сл.).

и ⇐ е 1) Спо ра дич но се у по су ђе ни ца ма ро ман ско 
/е/ за тва ра у срп ско /и/: (диликано [итал. 
de li ca to] 128’.15, кѡмьплита [лат. com ple ta] 
54.1).15

и ͡е ⇐ ѣ  1) Диф тон шки раз вој ста рог за тво ре ног 
/e ̣/ као кон ти ну ан та ја та ре ги стро ван је у 
сле де ћим ста ро срп ским ко рен ским мор-
фе ма ма:16 бо лѣз- (болиезань 134.15, бо
лѥ зань 106.9, болиезни 119’.7, болѥзь ни 
99.12, бо лѥ жь ни ви 50.10), бо лѣст- (бо лѥ
сьти 115’.10), бѣг- (при бѥ го хь 89’.7, по бѥ гь нѹ 
113.11), бѣд- (би е де 99.13), бѣл- (би е ле 15’.1, 
ѹби е лѹ се 85’.13, ѹбѥ ли шь 120’.18), бѣ лѣг- 
(би ли е гь 13’.5, би ли е ге 137.1), бе сѣд- (бе
сѥ де 18.9, бе си е да 50’.14), ви дѣ- (ви ди е ти 
се 102’.7, ви дѥ ти 87’.8, не ви ди е нья 110’.6, 
не ви дѥ не 92.18, ви ди е нихь и не ви дѥ нихь 
130.4), врѣд- (ври е дь на 13’.1, врѥ дь не 12.1, 
ѹври е ди шь 68.11), врѣ ме (ври е ме 33.1, врѥ ме 
16’.14, ври е ме на 76’.11, врѥ ме на 65.3), вѣд- 
(за пѡ ви е дь 18’.6, за по вѥ ди 133’.5, ись по ви
е да нью 24.2, ись по вѥ да ньѥ 60’.3, ись по ви е
да ти 49’.7, ись по вѥ да и те 62.4, при по ви е да ше 
29.6, при по вѥ да ше 79.17), вѣк- (ви екь 18’.9, 
вѥкь 16’.6, ви е чь на 29.11), вѣ ньц- (ви е наць 
122’.9), вѣр- (ви ер ни е мь 31’.15, ви ер нѹ 18’.4), 
вѣст- (на ви е сти 18.8, на ви е щ е ньѥ 3’.12, на
вѥ щѹ ю ђи 31.2), вѣт- (за вѥ ть 30.4, сь вѥ ть 
48.17, свѥ то ва нья 97.6), гнѣв- (гни е вь 54.4, 
гнѥ вь 113’.1, прѡг ни ѥ ва е ть 42.2), го рѣ- (не
и зь го ри е лѹ 71’.8), грѣх- (гри е хь 85’.2, грѥ хь 
107’.8, гри е шь ни ци 54’.1, грѥ шь ни ка 12’.18, 
са гри е ши хь 106’.12, са грѥ ши хь 108’.1), дрѣв- 
(дри е ва 27’.8), дрѣм- (ва дри е мь лет 38.7, 
ѹзь дри ѥ мь ле ть 38.6), дѣв- (ди е ва 1’.10, 
дѥ ва 2’.4, ди е вь ства 39’.2, дѥ ви це 25’.8), 
дѣл- (ди е лѡ 132’.3, дѥ ло 97’.13, дѥ ла нья 

15 Уп. Žarko Muljačić, Dal mat ski ele men ti u mletački pi
sa nim dubrovačkim do ku men ti ma XIV st. Pri log ra gu zej skoj 
di ja kro noj fo no lo gi ji i dal mat skomletačkoj kon ver gen ci ji, Rad 
JAZU 327 (1962), 308–310.

16 Из дво је ни ко ре ни ни су пра сло вен ске ре кон струк ци је 
већ мор фе ме до би је не на кон пред и сто риј ских фо но ло шких 
про ме на на срп ском је зич ком про сто ру.



154

при би ва ю ть ѹ ко нь цѥ хь 122.17) угле да њем 
на име ни це *о̆-про ме не;
– спо ра дич но у ин стру мен та лу јед ни не 
(спа се мо се  исѹ ка рь сто мь г|д|но мь на ши
емь 46’.18, сѥ ди ни ти се  с на и ви ши ни е мь 
ко рѡ мь 138’.4), ге ни ти ву (не оже стѡч ни те 
сарь даць ва ши е хь 16.10, ви ди мь не бе са дѥ
ла пар ста тво и е хь 17’.1, сь то пе но гѹѹ мо
ѥхь 112.18), да ти ву (пѡ даи на мь ра бо мь 
тво и ѥ мь 52’.14, ми рь твои даи на ши емь 
ври е ме номь 31’.8), ин стру мен та лу (оть во
ри ми ло сть са оци на ши е ми 30.3, сѹ за ми 
мо ѥ ми ... по лию 82’.3, ѥзи ци сво ѥ ми хин бѹ 
чи на хѹ 103’.17) и ло ка ти ву мно жи не (изь
ли та ѥ ми ло сть ѹ ѹсти е хь тво ѥ хь 20.3, 
ние ми ра ѹ ко сь те хь мо и е хь 83’.18, ако ѥсть 
не пра вь да ѹ рѹ ка хь мо и е хь 105.17) ме ке 
за ме нич ко-при дев ске про ме не му шко га и 
сред ње га ро да пре ма од го ва ра ју ћим об ли-
ци ма твр де про ме не.

и ͡е ⇐ e 1) У ко рен ској мор фе ми ко рен- ети мо ло-
шко /e/ пре ла зи у се кун дар но /ѣ/, па по-
том на срп ском ју го за па ду у диф тонг /и ͡е/ 
(кѡ ри е нь 71’.11, ѹкѡ ри е ни хь 21.4, на спрам 
ко ре на 69.3, кѡ ре ньѥ 20’.8).19

2) Под ути ца јем ве не ци јан ског ад стра та 
и(ли) дал мат ског суп стра та мо гло је до ћи 
до по ја ве се кун дар ног ја та пред со нан том 
/р/ од во ка ла /e/, чак и у за тво ре ном сло гу, 
што је по твр ђе но са мо у по су ђе ни ци лат. 
ter tia (ти е рь чѹ 69’.4, тѥ рь чѹ 99’.11).

е ⇐ ѣ 1) Крат ко јат иза со нан та /р/ спо ра дич но 
пре ла зи у во кал /е/ (вре ме нь 36.9, зго ре щ и ми 
37’.10, оба стре ть 83’.8, сре те ньѥ 18.17).
2) Екав ски ре флекс ја та ја вља се и у пре-
фик су нѣ- као ини ци јал ном сег мен ту нео д-
ре ђе них за ме нич ких при ло га (не ка да 105.9 
по ред ни е ка да 84’.14),
3) На по кон, и Срп ски мо ли тве ник зна за 
из ве стан број лек сич ких ека ви за ма (бо ле
жь ни ви 45’.7, же ле зь ни ми 28’.2, за се де нью 
137.3, све ть лѡ сть 75.12, те лес 33.10, те ле сь 
37.11, 44’.12, 55’.4, хле бь 50.10).

ис ци е ли 115’.2), цѣн- (при е ци е не на 48’.12), 
чло вѣк- (чло ви е кь 17’.3, чло вѥкь 46.8, чло
ви е ча ско мѹ 39’.4), чрѣв- (чри е ва 48’.1).
2) Иден ти чан раз вој ре ги стро ван је и у пре-
фик су прѣ- (при е би ва 49.5, прѥ би ва ти 49.10, 
при е ви ше 25’.17, при е мѹ дри 29.12, при е сьто лѥ 
2’.9, прѥ сто ла 61.14, прѥ чи сте 33.11, при е чи
сь те 44’.12), те у пред ло зи ма прѣд (при е дь 
129.18, прѥ дь 117’.10), прѣз (прѥ за 15.3), 
прѣ ма (при ѥ ма 50’.17).
3) Диф тон шки кон ти ну ант ја та чу ва ју и 
на ста вач ке мор фе ме:
– у да ти ву (пѡ кла нам се те бие 74.16, к ме
ние при де 101.1, ѡ|д|ь го во рим те бѥ 113’.7) и 
ло ка ти ву јед ни не (ѹ те бие се сва рь ши 97.14, 
ствѡ ри ѹ ме ние 121.5, ка пла не ось та не ѹ 
те бѥ 135’.14) лич них за ме ни ца;
– у ло ка ти ву мно жи не име ни ца ста ре 
*о̆-про ме не (ѹ пса ль ми е хь 15’.12, ѹ ѹсти е хь 
20.4, пѡ но ви пѡ ѹдѥ хь мѡ и хь 121.6);
– у ин стру мен та лу јед ни не (бла же на не
бе ськи е мь пѡ сь лом пѹ на дѹ хо мь све ти е мь 
17.1, при дь при ша сть ѥ мь г|д|нно вѥ мь 63.8, 
с чи сь тѥ мь тѥ ло мь слѹ жи мо 97.16), ге ни ти-
ву (до сь тѡ я нѥ мь ... сви е хь све ти е хь 20.10, 
ко на ць зе мь ле и мо рь сци е хь дли на 122.11, 
пѡ да не га ѹ рѹ ке не при я те ль не го вѥ хь 
95’.2), да ти ву (мѡ ли ть ва ври е дь на ѡни
е ми 13’.1, сьла ва сия ѥсть свѥ мь све ти е мь 
не го ви емь 28’.4, к не во ль ни е мь гри е шни комь 
по ка заѡ ѥси 131’.5), ин стру мен та лу (до и ла 
ѥси не га све ти е ми прь си 29.13, ми ло сти бо
га на ше га ки е ми на сь по хо ди 30.16, кра лѹ 
на да сь вѥ ми све тѥ ми 135.15) и ло ка ти ву 
мно жи не (бѥ хѹ ѹ мѹ ка хь та мь ни е хь 120.1, 
ѹ сь мар ть нѥ хь грѥ си хь биѡ 137.14) твр де 
за ме нич ко-при дев ске про ме не му шко га и 
сред ње га ро да;
– у имперфекту глагола I (идиехѹ 45.14, 
иед ѥхѹ 87.11, кѹниехѹ 87.10), односно II Бе-
ли ће ве врсте (зовѥх 83.4), те код глагола 
бити (бѥхѹ 120.1, биехѹ 49’.1).

и ͡е ⇐ и 1) Ве ро ват но под ути ца јем ве не ци јан ског 
ад стра та и(ли) дал мат ског суп стра та фо-
нет ска се квен ца [ӣр] фа кул та тив но пре-
ла зи у [и ͡ер] (пьсаль ти е ри 28’.12,17 пась тѥ рѹ 
12’.1718 на спрам псаль ти ри 28.9, пась ти ра 
123.13).
2) Кон ти ну ант ја та ана ло шки се мо гао ши-
ри ти и на на ста вач ке мор фе ме ис ти ску ју ћи 
при мар но /и/:
– спо ра дич но у ло ка ти ву мно жи не име-
ни ца ста ре *iо̯̆-про ме не (на мо ри е хь ѡсь
но вао ю 19.14, ѹкра ше на ѹ по ли ѥ хь 21’.7, 

17 Уп. стсл. псалътрь – Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. Бла-
го ва (ред.), Ста ро сла вян ский сло ва рь (по ру ко пи сям X–XI 
ве ков), Мо сква, 1994, 556. Ју го за пад но срп ско пса ль ти е рь 
мо гло је би ти из во ђе но од грч ког ψαλτήριον, или ла тин ског 
psal te ri um.

18 Уп. стсл. пастрь – Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. Бла-
го ва, Ста ро сла вян ский сло ва рь, 443.

19 Пра сло вен ски лик се ре кон стру и ше као *korenь – 
уп. Олег Тру ба чев (отв. ред.), Этимологический словарь 
славянских языков. Праславянский лексический фонд. 
Выпуск 11: *konьcь–*kotьna(ja), Мо сква 1984, 62–65.
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о ⇐ -л(-) 1) Со нант /л/ на кра ју сло га по пра ви лу 
пре ла зи у во кал /o/:
– у срп ским ре чи ма (ве о ма 105.3, ве о ми 
60.18, даѡ 43’.8, дио 75.17, из вео 119’.2, ись
пѡ ви дио 12.4, маѡ 113.6, пе пеѡ 50’.15, пе
ча о на 117.1, при о нѹ ше 87.3, прѡ гь наѡ 89.5, 
спо ме нѹо 52.18, тка о ца 123.14 и сл.);
– у по су ђе ни ца ма (ань ђе ѡ сь ка 129’.10, апо
сьтѡ 6.16, априо 4.2, дя вао 79’.16, ка пи тѹѡ 
69’.1, па ваѡ 6.12, па каѡ 12’.8, те мь пао 79.1, 
ѡта рь 121’.12).

у ͡о ⇐ л̥ 1) Во кал но /л̥/ спо ра дич но се ре флек ту је 
у диф тонг у ͡о:
– че сто уко ли ко је /л̥/ би ло ду го (изь дѹ о бе 
106.10, мѹ о ньѥ 26.14, обѹ о кѹ 119.2, ѡбѹ
ѡ ко ше 122’.13, пѹ о кь 87’.12, 94.4, пѹ о ка 
105’.10, пѹ о кѹ 28.10, 93’.8, 15’.16, 96’.9, пѹ
о ко мь 105’.12, пѹ о ко вь 29’.15, пѹ о ть 110’.15,21 
ѡ|д|ь сѹ о за 99’.4, сѹ он це 26.13, хѹ о ми 26.18, 
27.8 и сл.) и 
– ре ђе уко ли ко је /л̥/ би ло крат ко (вѹ о нѹ 
50.15, жѹ о чи 65’.10, обѹ ѡ че нь 75.14,22 пѹ о
на 63.16, пѹ о ти 107.6, пѹ о те ни 107’.3, сѹ о зе 
116’.11).

у ⇐ л̥	 1) Во кал но /л̥/ мо гло се ре флек то ва ти у 
во кал /у/:
– че сто уко ли ко је /л̥/ би ло крат ко (вѹ хо вь
на 103’.7, дѹ би на 54’.14, дѹ бо ки 133’.8, дѹ го 
130’.3, дѹ го тѹ 23.8, жѹ чи 12.16, изь мѹ зао 
108.7,23 ис пѹ не нью 42’.15, ис пѹ не нѥ 60’.17, 
ись пѹ не на 71’.3, ись пѹ ни 24’.8, ись пѹ ни ли 
41’.11, ись пѹ ни ть 48’.6, кѹ не 19’.2, кѹ ни е хѹ 
87.10, кѹ нѹ ть 25.4, мѹ че ни 6’.2, мѹ че ни кь 
2’.5, мѹ че нь 74.16, мѹ че ньѥ 92’.14, на пѹ
не ни е хь 35’.7, на пѹ не нь ѥ мь 39’.3, на пѹ ни 
112’.11, на пѹ ни ла 84.9, по жѹ ди е ньѥ 132’.2, 
по жѹ дѥ но мѹ 134’.2, по пѹ зь нѹ тья 99’.5, пѹ на 
15.4, пѹ нѹ 134’.3, пѹ ти 84.10, сѹ зе 136.4, 
сѹ за ми 45.13, ѹпѹ ђе нья 92’.8 и сл.) и 
– ре ђе уко ли ко је /л̥/ би ло ду го (дѹ жь на 
80’.6, жѹ де ђе 80.9, жѹ ди шь 80.8, жѹ дѥ ни 
113.7, ись пѹ на ю ђе 76’.5, мѹ ньѥ 61.17, мѹ чах 
83.3, ѡбѹ че 23.11, обѹ че нь 129.10, пѹ ко вь 
56.6, пѹ ть 134.9, свѹ че нь 129.9, свѹ че ньѥ 
98.7, сѹ нь це 21.17, сѹ нь ци 18.12).

а ⇐ ǝ 1) Во кал /а/ по ти че од ста ро срп ског /ǝ/:
– у ко ре ну ре чи (бе зь да нь 133’.8, ва сь 34.8, 
даждь 71’.3, да нь 20.2, ла жь 103.6, мачь 
106.4, при ша дь 64’.13, ѹша дь 66’.4, таи 16.1, 
16.5, та мь на 37’.13, ча сть на 29.2, ча стью 
17’.7 и сл.);
– у су фик си ма -ан- (бо лѥ за нь 84’.18, ди
ва нь 23’.5, же да нь 132.18, не по рѡ ча нь 19.1, 
си ла нь 19’.11, стра ша нь 60.18 и сл.), -ак- 
(кри е па кь 19’.10, че тва рь та кь 17’.9, те жа кь 
106’.16, сла да кь 109’.9, пе та кь 57.6, по че та кь 
15.15 и сл.), -ац- (ви е на ць 122’.9, же те ла ць 
54’.8, ко на ць 122.11, мла дѥ на ць 1.9, сѹ да ць 
106.1, ть вѡ ра ць 20’.5, яга на ць 71’.17 и сл.);
– у пре фик су са- (са зь да те ль 20’.4);
– у пред ло зи ма ка (ка мь ние 101.2) и са 
(са кне зи 49.9, са мьномь 13.15); 
– у по зи ци ја ма где је се кун дар но ста ро-
срп ско /ǝ/ на ста ло као сред ство раз би ја ња 
фи нал не су гла снич ке гру пе са ста вље не од 
оп стру ен та и со нан та на кон гу бље ња крај-
њег по лу гла сни ка (ва рь гао 87.14, вѥ та рь 
112’.4, дми та рь 9’.13, ога нь 61.15, па вао 1.14, 
па каѡ 12’.8, пе та рь 6’.16, ре као 134’.14, се да мь 
79.13, ѥса мь 21.2 и сл.).

а ⇐ ø 1) Се кун дар ним во ка лом /а/ у ре чи ма стра-
ног по ре кла раз би ја ју се фи нал не су гла-
снич ке гру пе (ве ра сь [ver sus] 15.5, ба рь на
ра дь [Ber nar dus] 7’.7, лѹ на ра дь [Le o nar dus] 
10.11 и сл.).
2) Во кал /а/ ја вља се као кон ти ну ант сла бог 
по лу гла сни ка из гу бље ног у пред и сто риј-
ском пе ри о ду раз во ја срп ског је зи ка:
– у слу ча је ви ма ана ло шког ши ре ња осно ве 
с ја ким по лу гла сни ком, чи ме су укла ња-
не ви шеч ла не кон со нант ске гру пе (да нась 
16.9, зма ѥ ве 27’.4, ла жи ва 114.12, та щ и ни 
19’.1 и сл.);
– у су фик си ма аств (ве ли ча ства 55’.13, 
ота ча ства 60’.6, мь но жа ствѹ 104.2) и аск 
(ди ви ча ска 16’.15, чло ви е ча ско мѹ 39’.4);
– у пре фик су са- упр кос гу бље њу сла бог 
по лу гла сни ка (са би ра 54’.9, са бо ри ща 102.12, 
са кри хь 114’.9, са тво ри 99’.2, са хьра ни 12’.18 и 
сл.), по го то во уко ли ко осно ва по чи ње фри ка-
ти вом (са же же мь 59.12, са зи ђе ть 45’.1 и сл.).20

– у пред ло зи ма са (са оце мь 17.5, са ве се
льѥ мь 23’.15, са юно та ми 27’.13, и сл.) и ка 
(ка по мо ђи 23.4, ка абра мѹ 30.5, ка иези
кѹ 37’.8 и сл.) и у слу ча је ви ма ка да они 
као про кли ти ке ни су чу ва ли по лу гла сник, 
што је по не кад мо ти ви са но из бе га ва њем 
ге ми нат ских спо је ва (са сѹ за ми 45.13, ка 
гѡ сь пѡ ди нѹ 69’.7).

20 Во кал /а/ ја вља се и у пре фик си ма ко ји ни су са др жа ли 
по лу гла сник (иза бра но [стсл. из бь ра ти] 18.3, иза гна нь [стсл. 
из гъ на ти] 135’.2, ра за пь ни [стсл. рас пѧ ти] 75.16 и сл.).

21 У ду бро вач ком го во ру ак це нат је био пут̑, пут̏и – уп. 
Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 195.

22 У ду бро вач ком го во ру ак це нат је био обу ̀чен, пре ма 
Ми ла ну Ре ше та ру, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 195.
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со нан ти оп стру ен ти
в м п б ф

л р н т д
ј љ њ ц ѕ с з

ћ ђ
ч џ ш ж
к г х

Све фо но ло шке је ди ни це кон со нант ског си-
сте ма во де по ре кло пр вен стве но од иден тич них 
је ди ни ца ис хо ди шног си сте ма, што ни је по треб-
но по себ но илу стро ва ти. Исто риј ско фо но ло шки 
зна чај има, ме ђу тим, про ме на јед не фо но ло шке 
је ди ни це и(ли) фо нет ског ни за у дру гу фо но-
ло шку је ди ни цу, што се пре до ча ва ди ја хро ним 
из во дом. 

р ⇐ р’ 1) У Срп ском мо ли тве ни ку не ма по у зда-
них ор то граф ских тра го ва чу ва ња па ла-
тал ног со нан та /р’/, што би упу ћи ва ло на 
ње го во јед на че ње с не па ла тал ним /р/ (бѹ
ра нь 27’.6, ла за ра 107’.12, мо ре 62’.9, отво ре нь 
103’.16, па сь ти ра 123.13, ство ре на 29.17, ца рѹ 
103.5,29 це са ра 29.18 и сл.).

у ⇐	о 1) Адап та ци јом по су ђе ни ца ро ман ско (ве-
не ци јан ско или дал мат ско) /о/ спо ра дич-
но се за тва ра у срп ско /у/ (де во ци ѹ нѡ мь 
[и тал. de vo zi o ne] 76’.12, док тѹр [и тал. dot
to re] 8’.17, ѡкь тѹ ба рь [ot to bre] 9’.1, ѡрь сѹ ла 
[и тал. Or so la] 9’.8).24

На ве де не про ме не ре зул ти ра ле су фор ми-
ра њем ста бил ног во кал ског тро у гла у ко ме је 
сва ка си ла бе ма пред ње га ре да има ла од го ва ра-
ју ћи пар њак зад ње га ре да (/и/ ~ /у/, /и ͡е/ ~ /у ͡о/, 
/е/ ~ /о/). Ипак, у вре ме на стан ка Срп ског мо
ли тве ни ка овај се си стем по чи ње оси па ти – за 
раз ли ку од ста бил но по зи ци о ни ра ног диф тон га 
/и ͡е/ ње гов зад њи пар њак /у ͡о/ по чет ком XVI сто-
ле ћа ула зи у за вр шну фа зу мо ноф тон ги за ци је. 
На и ме, си ла бе ма /у ͡о/, на ста ла диф тон ги за ци-
јом ста ри јег за тво ре ног /о̣/ као кон ти ну ан та /л̥ / 
ка ко би се обез бе ди ла ње го ва фо но ло шка по-
себ ност у по зи ци ји из ме ђу ви со ког /у/ и сред-
њо ви ског /о/,25 мо ноф тон ги зу је се аси ми ла ци јом 
дру ге отво ре ни је ком по нен те пре ма пр вој за-
тво ре ни јој да ју ћи за тво рен ре зул тат, тј. во кал 
/у/. Тај се про цес пр во де ша ва под крат ко ћом, 
а по том и под ду жи ном.26 Диф тон шко /и ͡е/ као 
кон ти ну ант за тво ре ног /е ̣/, тј. ста ро срп ског ја та 
би ло је знат но ви тал ни је од диф тон шког /у ͡о/ 
ве ро ват но због ви ше уче ста ло сти ја та у од но су 
на во кал но /л̥/. Мо ноф тон ги за ци јом зад њег /у ͡о/ 
ре ме ти се си стем ска рав но те жа, што је је дан 
од бит них раз ло га ка сни је пре фо но ло ги за ци је 
пред њег /и ͡е/ под ду жи ном у фо нет ску се квен цу 
[ије], а под крат ко ћом у [je]. У Срп ском мо ли
тве ни ку још увек не ма тра го ва овој по ја ви ни 
на ор то граф ском ни на син таг мат ском пла ну.27 
На и ме, у овом спо ме ни ку и ду го и крат ко /и ͡е/ 
бе ле жи се ди гра мом ѥ, од но сно гра фиј ским 
ком би на ци ја ма иѥ, од но сно ие без ја сних 
огра ни че ња. С дру ге стра не, из два ја њем фо нет-
ске се квен це [je] као кон ти ну ан та крат ког /и ͡е/ 
ство рио би се услов за ре а ли зо ва ње је кав ског 
јо то ва ња, ко је у Срп ском мо ли тве ни ку ни је 
по твр ђе но.

3. кон со нан ти зам. Про ме не срп ског ис хо ди-
шног кон со нан ти зма28 у Срп ском мо ли тве ни ку 
ни су би ле ни при бли жно та ко да ле ко се жне као 
оне у сфе ри во ка ли зма. Кон со нан ти зам фор ми-
ран у пред и сто риј ском пе ри о ду раз во ја срп ско-
га је зи ка из ме њен је у све га три де та ља, и то 
де фо но ло ги за ци јом па ла тал ног со нан та /р’/ и 
ве ро ват ном фо но ло ги за ци јом звуч них афри ка-
та /ѕ/, од но сно /џ/, пре ко ро ман ских по су ђе ни ца. 
Овај би се си стем мо гао пред ста ви ти на сле де ћи 
на чин.

23 У за ви сно сти од то га да ли се ра ди о гла го лу измуз́а
ти или ѝзму сти, што ни је ја сно из кон тек ста, во кал /у/ мо же 
би ти дуг или кра так.

24 Уп. Žarko Muljačić, Dal mat ski ele men ti, 308–310.
25 Уп. Па вле Ивић, Рас пра ве, 384–385.
26 Код Др жи ћа не ма ви ше тра га ста ром диф тон гу /у͡о/ 

– уп. Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se, obu ku 20’.23, puk 27.7, 
sun ɀe 3.5 и сл.

27 Већ у за пи си ма Др жи ће вих тек сто ва из сре ди не XVI 
сто ле ћа има на зна ка де фо но ло ги за ци је диф тон шког кон ти-
ну ан та ду го га ја та на фо нет ску се квен цу [и је]. На и ме, ма да 
се у овим за пи сима кон ти ну ант и ду гог и крат ког ја та по 
пра ви лу бе ле жи гра фиј ском ком би на ци јом ie, из ве сно је 
„да је Д. у до ста ве ли ком бро ју слу ча је ва бро јио ду го – као 
два сло га у сти ху” – Mi lan Rešetar, Je zik Ma ri na Držića, Rad 
JAZU 248 (1933), 134.

28 Уп. Па вле Ивић, Рас пра ве, 309, 615–616. О по ре клу 
фо но ло шких је ди ни ца ис хо ди шног си сте ма в. исто, 618–619, 
с тим што тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да је у срп ском, тј. 
што кав ском ис хо ди шном си сте му из вр ше на пред и сто риј ска 
про ме на /t’/ > /ћ/ (из у зи ма ју ћи гру пу [št’] у ве ћи ни што кав-
ских го во ра) и /d’/ > /ђ/ (из у зи ма ју ћи гру пу [žd’] у ве ћем де лу 
што кав шти не). Срп ски мо ли тве ник по ка зу је при том од ли ке 
ти пич ног ста ро срп ског кон со нан ти зма, бу ду ћи да осим про-
ме не /t’/ > /ћ/ (об ра ђе ньѥ 1’.12, по сь ве ђе на 21.2 и сл.) и /d’/ > /ђ/ 
(гѡ сь по ђи но 3’.12, по ро ђе ньѥ 6’.11, ме ђѹ 18.1, тѹ ђи е хь 18.17 и сл.) 
не ма по у зда не ор то граф ске по твр де за од сту па ње од уоби ча-
је не што кав ске из ме не [št’] у [шт] (ка рь щ е ньѥ 1.11, на ви е щ е ньѥ 
3’.12, прѡ щ е ньѣ 12.6 и сл.). За ре флек са ци ју гру пе [žd’] не ма 
по твр да. Упра во сто га Ре ше тар ис ти че да је „ме ђу ста рим 
ду бров. спо ме ни ци ма, М[о ли тве ни]к нај кон зе квент ни ји у по-
гле ду (при мар ног) гла са ђ” – Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског 
Мо ли тве ни ка, 197.

29 „Ме ки па де жни на став ци или су фик си за твор бу ре чи 
не мо ра ју иш че зну ти у слу ча ју гу бље ња ме ко ће р” – Па вле 
Ивић, Ве ра Јер ко вић, Пра во пис срп ско хр ват ских ћи рил
ских по ве ља и пи са ма XII и XIII ве ка, Но ви Сад 1981, 66. 
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ѕ ⇐ ʒ 1) При су ство афри ка те /ѕ/ мо же се услов но 
илу стро ва ти ита ли јан ским по су ђе ни ца ма 
у ко ји ма је – по Ре ше та ро вом ми шље њу 
– из го ва ра на ова фо не ма (ла за ра 107’.12, 
на за ь ре ть 66’.1).34

ћ ⇐ јт 1) Су гла снич ка гру па [јт] да је /ћ/ као ре зул-
тат про гре сив ног јо то ва ња (има шь дѡ ђи 
13.13, до ђи хо ђѹ 137.5, ми до пѹ сь ти шь ... 
на ђи 130.7, остаѥ по ђи 117’.17).

ђ ⇐ јд 1) Афри ка та /ђ/ про гре сив ним јо то ва њем 
на ста је од гру пе [јд] (до ђе 113’.6, до ђѹ 134’.2, 
до ђо ше 134’.13, на ђо ше 99.14, на ђе 132.1, по ђе 
76.13, про ђе 132.8, про ђо ше 133’.11).

џ ⇐ ǯ 1) Ало фон ски ста тус [џ] до би ја јед на че њем 
су гла сни ка по звуч но сти као ди стри бу тив-
ном по сле ди цом гу бље ња сла бог по лу гла-
сни ка још у пред и сто риј ском пе ри о ду раз-
во ја срп ског кон со нан ти зма (са рьч бе 34.9, 
сар чь бѹ 34.11, сви дѡ чь бо мь 75.9), да би му 
ста тус фо не ме у Срп ском мо ли тве ни ку 
обез бе збе ди ле ро ман ске по су ђе ни це (же
на рь 1.1, маж 5.1, жѹ нь 6.1, жи ган ть 18.15, 
бри чи да 127.2).35

4. за кљу чак. Струк ту ра во ка ли зма и кон со-
нан ти зма Срп ског мо ли тве ни ка не дво сми сле но 
от кри ва ње го ву вер на ку лар ну при пад ност ис-
точ но хер це го вач ком ди ја лек ту с по чет ка XVI 
сто ле ћа, пре де диф тон ги за ци је, од но сно де фо но-
ло ги за ци је ја та, ко јом ће би ти про ме ње на струк-
ту ра во кал ског тро у гла, и пре ре а ли за ци је но вог 
и је кав ског јо то ва ња, ко ји ма се ства ра ју усло ви 

р ⇐ ж 1) Фо нет ска се квен ца [же] пре ла зи у [ре] 
у ста рој пар ти ку ли же, а по из у зет ку и у 
пре зен ту гла го ла мо ћи (ѥре 16’.5, ни щ ѡ ре 
106’.5, ѹго ди ти не мо ре мѡ 46’.16).

н ⇐ м 1) У по су ђе ни ца ма /м/ спо ра дич но пре ла зи 
у /н/, чак су прот но пра ви лу о јед на че њу су-
гла сни ка по ме сту твор бе (ко нь пли тѹ 65.4, 
се те нь ба рь 8.1, ци нь ба лих 28’.15, щань па но 
138.14).

н ⇐ л 1) У ко ре ну зна мен- на зал но /н/ суп сти-
ту и са но је ли кви дом /л/ (зла ме ньѥ 9.18, 
зла ме нѡ ва на 36.6, зла ме нѹю 36.9, зла ме
но ва ло 118’.14).

њ ⇐ н 1) По Ре ше та ро вом ми шље њу ита ли јан ско 
/н/ пре ла зи у срп ско /њ/ у срп ским из ве-
де ни ца ма од гла го ла man ca re (сма нь ка ше 
86’.15, по ма нь каю 88.14).30

б ⇐ в 1) У име ни ци врѣ  ме ини ци јал но /в/ спо-
ра дич но пре ла зи у /б/ (бри е ме 76’.1, брѥ ме 
84.3, на спрам ври е ме 33.1, врѥ ме на 65.3), 
што се ту ма чи по тен ци ја лом со нан та /р/ 
„да иза зо ве по ја ву оклу зи је у јед ној пр во-
бит ној кон стрик ти ви”.31

ф ⇐ пв 1) При мар но не сло вен ски ла би о ден тал-
ни фри ка тив /ф/ у срп ским ре чи ма мо гао 
је на ста ти аси ми ла ци јом од су гла снич ке 
гру пе [пв] на кон ис па да ња сла бог по лу гла-
сни ка, што је по твр ђе но код гла го ла уфа ти 
и ње го ве из ве де ни це уфа ње (ѹфа ти 101.8, 
ѹфа ю щ и хь 31’.1, ѹфаю 42.13, ѹфаи 117’.5, 
ѹфа нья 55’.14, ѹфа нь ие 76’.3 и сл.).32

ф ⇐ f 1) Ста би лан фо но ло шки ста тус фри ка тив-
ном /ф/ обез бе ђу ју број ни ро ма ни зми (фе
ли чь 1’.1, фре ва рь 2.1, фа ѹ сь тио 2’.2, иозеф 
3’.6, бо ни фа циѡ 5’.1, ѡфи чьѥ 15.1, ань ти
фа ни 17.7, фо нь та но 132.15 и сл.).

д ⇐ ø 1) Су гла снич ка гру па [жр] раз би ја се уба-
ци ва њем оп стру ен та /д/ (ждри е би 42’.1).33

ц ⇐ ч 1) У ста ро срп ској гру пи [чр] фо не ма /ч/ 
спо ра дич но пре ла зи у /ц/ (ца рь во мь 118.12, 
ца рь ле нѹ 75.18).
2) Ро ман ско /ч/ у по су ђе ни ца ма спо ра дич-
но је суп сти ту и са но афри ка том /ц/ под ве-
не ци јан ским ути ца јем (ви нь це нь цио 1’.9, 
лѹ ция 11.17, це ци лия 10’.9, ци на мѡ мь 21’.9, 
фе це [и тал. fec ci a] 114.5 и сл.).

30 Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве ни ка, 206–
207. Уп. Marino Darscich, Stracci di prose, niscto nam ne magn-
ka 21.26.

31 Па вле Ивић, Срп ско хр ват ски ди ја лек ти – њи хо ва 
струк ту ра и раз вој. Пр ва књи га: Оп шта раз ма тра ња и 
што кав ско на реч је, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1994, 142. 
Уп. Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se, bri e me ie ko la vo dit 5.7.

32 Уп. стсл. пъ ва ти – Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. Бла-
го ва, Ста ро сла вян ский сло ва рь, 557.

33 Уп. стсл. жрѣ бии – В. Р. М. Це й тлин, Р. Ве чер ка, Э. 
Бла го ва, Ста ро сла вян ский сло ва рь, 220–221.

34 В. Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ја ду бро вач ка про за, 
Бео град 1952, 52. Од срп ских ре чи ова би се фо не ма мо жда 
мо гла тра жи ти у лек се ма ма зо ра 35.8 и иезе рѡ 124.1. На и ме, 
у овим ре чи ма афри ка ту /ѕ/ ор то граф ски спе ци фи ку је пре пи-
си вач Др жи ће вих драм ских де ла сре ди ном XVI сто ле ћа – уп. 
Ma ri no Dar scich, Strac ci di pro se, prie ɀo re 15.20, prit k ieɀeru 
3’.28. Фо не ма /ѕ/, и уко ли ко се ја вља у срп ским ре чи ма као 
кон ти ну ант фри ка тив ног /з/, ве за на је, да кле, за по зи ци је у 
ко ји ма је од во ка ла /р/ одво је на јед ним во ка лом – уп. Па вле 
Ивић, Срп ско хр ват ски ди ја лек ти, 142.

35 О фо нет ској вред но сти гра фе ма ж и ч у ро ман ским 
по су ђе ни ци ма в. Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ског Мо ли тве
ни ка, 205.
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усту па свој део Ко на ва ла с љу ди ма и зе мљи штем 
Ду бров ни ку (за 12 000 ду ка та и го ди шњи три-
бут од 500 пер пе ра), да би им кра јем ма ја 1420. 
го ди не пре пу стио и дру гу по ло ви ну Ко на ва ла 
на сил но пре у зе ту од вла сте о ске по ро ди це Па-
вло ви ћа.40 Ове ет нич ке про ме не до при но си ле су 
и со ци о лин гви стич ким про ме на ма, па сре ди ном 
XV ве ка ра гу зеј ску ва ри јан ту дал мат ског је зи ка 
го во ри са мо вла сте ла и то на ве ћи ма и на су ду.41 
Па ра лел но с про до ром ис точ но хер це го вач ког 
ди ја лек та у Ду бров ник у гра ду се ста би ли зу је 
и на зив lin gua se ru i a na. Свој ис точ но хер це го-
вач ки го вор Ду бров ча ни (укљу чу ју ћи раз у ме 
се и оне Ср бе ко ји су се ши ре њем гра ни ца Ре-
пу бли ке на срп ско окру же ње на шли под ње ним 
су ве ре ни те том) на зи ва ју срп ским је зи ком,42 те 
ни не чу ди што Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић 
и ње го ви по слов ни парт не ри Пе тар Ђур ђев Шу-
шић и Ђу ро Шу шић код ве не ци јан ског штам па ра 
Ђор ђа Ру ско ни ја штам па ју Of fi ci um be a tae Ma ri
ae Vir gi nis „in lit te ra et idi o ma te Ser vi ano”. Овом 
је књи гом ва ља ло за до во љи ти по бо жне по тре бе 
ка то ли ка срп ско га је зи ка „hic Ra gu sij et in par ti
bus Se ru ie”, па и ду хов не по тре бе ет нич ких Ср ба 
ко ји су на кон ши ре ња Ре пу бли ке на област од 
Пе ље шца до Ду бров ни ка и на област Ко на ва ла 
– остав ши без пот по ре свог пра во слав ног све-
штен ства – при хва та ли вер ски иден ти тет гра да 
Све тог Вла ха.43 Овим исто риј ско-по ли тич ким, 
кул ту ро ло шким и је зич ким фак ти ма ср би сти-
ка мо ра при ла зи ти с на уч ном озбиљ но шћу, што 
зна чи да их тре ба раз ма тра ти „без на сто ја ња да 
са да шње друк чи је окол но сти ве штач ки про ји-
ци ра мо у про шлост – а и без по ку ша ја да у име 
не ка да шњи це им пли ци ра мо би ло шта у по гле ду 
сада шњи це”.44 Овим Иви ће вим ре чи ма те шко да 
би се шта мо гло до да ти или од у зе ти.

за ши ре ње си сте ма афри ка та у де лу хер це го-
вач ких го во ра. Осим то га, на осно ву ни за го вор-
них по је ди но сти, ко ји ма се, по пра ви лу, не ме ња 
струк ту ра фо но ло шког си сте ма, али ко је да ју 
спе ци фи чан вер на ку лар ни то на ли тет, ја сно је 
да Срп ски мо ли тве ник ис по ља ва осо бе но сти 
ду бро вач ког го во ра, чи ја је ис точ но хер це го вач ка 
ди ја ле кат ска осно ва бо је на ин тен зив ним ути ца-
јем дал мат ског суп стра та и ита ли јан ског (пр вен-
стве но ве не ци јан ског) ад стра та.36 

Ни је, раз у ме се, ни мо гло би ти дру га чи је бу-
ду ћи да је де ро ма ни за ци ја при мар но дал мат ског 
гра да под Ср ђем те кла упра во под ути ца јем срп-
ског окру же ња. Осла ња ју ћи се на ис тра жи ва ња 
К. Ји ри че ка, И. Син дик под вла чи да је упра во 
же на би ла спо на по сред ством ко је је ду бро вач ко 
за ле ђе по ступ но је зич ки аси ми ло ва ло је дан при-
мар но ро ман ски град, за кљу чу ју ћи да је ме ша ње 
сло вен ског и ро ман ског еле мен та по че ло већ у 
X ве ку, те да вла сте ла у XIII ве ку већ го во ри оба 
је зи ка, да би по сле 1296. го ди не сло вен ски еле-
ме нат над вла дао ро ман ски.37 Је зич ка ср би за ци ја 
гра да ин тен зи ви ра се од XIV сто ле ћа ши ре њем 
гра ни ца Ре пу бли ке Све тог Вла ха на срп ско при-
мор је. Ва ља се под се ти ти чи ње ни це да је краљ 
Ду шан 22. ја ну а ра 1333. го ди не усту пио Ду бров-
ча ни ма це ло при мор је од Сто на до Ду бров ни ка.38 
Уз пла ћа ње од го ва ра ју ће нов ча не на док на де (500 
пер пе ра го ди шњег три бу та) Ду бров ник се оба-
ве зао „да ће до зво ли ти сло бод но бо го слу же ње 
пра во слав ном ста нов ни штву ко је оста је на тој 
те ри то ри ји”, што је вр ло бр зо би ло пре кр ше но.39 
Кра јем дру ге де це ни је XV сто ле ћа број срп ског 
жи вља (да кле, из вор них го вор ни ка ис точ но-
хер це го вач ког ди ја лек та) до дат но се по ве ћа ва 
укљу чи ва њем Ко на ва ла у са став Ре пу бли ке. На-
и ме, Сан даљ Хра нић Ко са ча у ју ну 1419. го ди не 

36 Ро ман ски суп страт, од но сно ад страт мо гао је фо но ло-
шки ста би ли зо ва ти од ре ђе не ало фо не, као што су [ѕ], од но сно 
[џ], али су се слич не по ја ве де ша ва ле и на оста лим де ло ви ма 
срп ског је зич ког про сто ра, под раз ли чи тим је зич ким ути ца ји ма.

37 Или ја Син дик, Ду бров ник и око ли на, Срп ски ет но-
граф ски збор ник 38 (1926), 89–100.

38 Уп. Си ма Ћир ко вић, Ср би у сред њем ве ку, Бе о град, 
1995, 135.

39 Осва јач ка по ли ти ка кра ља Ду ша на, Исто ри ја срп-
ско га на ро да, I, Од на ста ри јих вре ме на до Ма рич ке бит ке 
(1371), Бе о град 1981, 512 (Бо жи дар Фер јан чић).

40 Си ма Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан
ске др жа ве, Бе о град 1964, 247–248. По сле ви ше го ди шњих 
тур бу лен ци ја од сре ди не апри ла 1452. го ди не Ко на вли су, уз 
тур ско по сре до ва ње, у трај ном по се ду Ду бров ни ка – Си ма 
Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, 303.

41 Žarko Muljačić, Dal mat ski ele men ti, 340, 346.
42 Па вле Ивић, Иза бра ни огле ди II. Из исто ри је срп

ско хр ват ског је зи ка, Ниш 1991, 207–222.
43 Уп. Бо жи дар Фер јан чић, Осва јач ка по ли ти ка, 512.
44 Па вле Ивић, Иза бра ни огле ди, 222.



ПРЕСНИМЉЕНА ИЗДАЊА

Приредили Јасмина Грковић-Мејџор и Виктор Савић





РЕШЕТАРОВА ПРИСТУПНА БЕСЕДА 
У СРПСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ АКАДЕМИЈИ

Саопштено на скупу Српске краљевске академије 7. марта 1941. године
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ОРИГИНАЛ ПРИСТУПНЕ АКАДЕМСКЕ БЕСЕДЕ  
МИЛАНА РЕШЕТАРА

Архив Српске академије наука и уметности број 14456

У Архиву Српске академије наука и уметности чува се у Историјској збирци под бројем 14456 ру ко-
пис при ступ не академске беседе Милана Решетара. Беседа је писана мрким мастилом с ме сти мич ним 
ис прав ка ма у црвеној и плавој боји (истом руком) на папиру с линијама појачаним графитном олов ком. 
По сто је и примедбе писане графитном оловком. Листови су великог формата, величине 313 × 212 мм. 
По ред волантне насловне стране од истога папира с подвученим заглављем „Најстарији ду бро вач ки 
го вор од Милана Решетара“ и графитном забелешком „Приступна Академска беседа 7–III–1941 год“, 
са чу ва на су сва 53 попуњена листа с празном полеђином. Могуће је да су слободни насловни лист и 
53. ну ме ри сани лист (са садржајем) некада чинили једну дволисницу. На полеђини 51. ли ста на ла зи 
се пре ра да Решетаровог закључка изведена зеленкастим мастилом, пренета у Годишњаку СКА L за 
1940. годину (1941, 189).

Милан Решетар је изабран за правога члана Српске краљевске академије 16. фебруара 1940. го ди не. 
У ње го вом одсуству извод из обимне академске беседе прочитао је председник Ака де ми је, Алек сан-
дар Бе лић, 7. марта 1941. године (извод је од штам пан у Годишњаку СКА L, 187–193). По сле Дру гог 
свет ског рата у измењеним дру штве но политичким околностима, старањем Александра Бе ли ћа, уз 
скра ћи ва ње Решетаровог закључка, објав љена је његова беседа под истим насловом (Глас САН CCI, 
Оде ље ње литературе и језика, нова серија 1, Београд 1951). Том приликом је у заглављу на ве де но да 
је бе се да примљена на седници Академије философских наука 31. октобра 1938. године, а да је при-
хва ће на за штампу на седници Одељења литературе и језика 12. јуна 1951. године. Ни Ре ше та ров ни 
Бе ли ћев за кљу чак при ла гођен читању на свечаној седници нису одштампани, изузев једне ре че ни це 
о при пад но сти дубровачког говора коју је слободно формулисао Александар Белић и пре ве де на је у 
ре зи меу на фран цу ски језик (Годишњак СКА L, 188 – Глас САН CCI, 46).

Под непознатим околностима рукопис беседе је однет из Српске академије наука. Откупио га је у 
Ду бров ни ку Бранислав Недељковић и рукопис је враћен Академији 1981. године. Тада је уочено да он 
није објав љен у својој оригиналној верзији. Аутентичан свршетак беседе на 52. листу први је раш чи-
тан обја вио Мирослав Пантић (Приступна академијска беседа Милана Решетара о нај ста ри јем 
ду бро вач ком говору и њен (необјављени) завршетак, Живот и дело академика Павла Иви ћа. Збор-
ник ра до ва са трећег међународног научног скупа Живот и дело академика Павла Ивића, Су бо ти ца 
– Нови Сад – Београд 2004, 21–33). Овде доносимо целовиту Решетарову беседу на свих 108 стра на, 
с на слов ном страном и садржајем.





СРПСКИ МОЛИТВЕНИК
Према снимцима Српске краљевске академије из 1938. године
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СНИМЦИ СРПСКОГ МОЛИТВЕНИКА ИЗ 1512. ГОДИНЕ 

Архив Српске академије наука и уметности број 8873-II

У Архиву Српске академије наука и уметности чувају се у Историјској збирци под бројем 8873-II 
снимци Српског молитвеника који су заведени у Главни инвентар (број 7, за сигнатуре 8573–9832) у 
време приређивања за штампу овога споменика, 1938. године. О „фотографској репродукцији“ која је о 
трошку Српске краљевске академије сачињена на основу оригинала из Париске националне библио теке 
(Bibliothèque nationale de France, Réserve B 5009), извештава сам Милан Решетар, у предговору својега 
издања (Два дубровачка језична споменика из XVI вијека, Посебна издања СКА, CXXII, Философски 
и филолошки списи, 32, Београд 1938, VII; такође в. Годишњак СКА за 1938, XLVIII (1939), 95). 

Овом приликом објављују се фотографије с филма у негативу које је користио Милан Решетар, 
у овој књизи пребачене у позитив. Фотографије су са спољним рамом оквирне величине 240 × 180 
(рам није једнако опсецан, па је његова просечна вредност у стварности приближно 237 × 178 мм). 
Унутрашња величина репродукције је у просеку 196 × 148 мм. Фотоапарат је приликом снимања 
био фиксиран на истој раздаљини, али се димензије благо мењају у зависности од промена дебљине 
књижног остатка приликом листања (а тиме и удаљености од објектива), можда и услед накнадног 
изоштравања слике. Сваки снимак обухвата двострано отворену књигу, која се због јачине повеза 
неуједначено отварала, мање у горњем него у доњем делу. Оригинал је незнатно смањен: изворна 
величина је 152 × 102 мм, што одговара половини кадра, тачније целој једној просечној страници од 
148 × 98 мм. Изнад снимака графитном оловком је уписивана фолијација руком Милана Решетара, 
што доказује да је ово био примерак с којега је Решетар приређивао своје издање. На првој фотографији 
преко подлоге празног листа прилепљен је исечак недостајуће, прве странице млађег издања из 1571. 
године (1.а; његова величина је 135 × 93,5 мм), одмах до прве сачуване стране Париског примерка 
(по васпостављеној фолијацији 2.а). Исто је учињено и са снимцима недостајућег осмог листа који су 
репродуковани према другом издању и опкројени залепљени на празан фото-папир (8.а и 8.б, између 6. и 
7. фотографије, овде стр. 0123; појединачне димензије су исте, 135 × 93,5 мм). Постоји 137 фотографија 
(по Решетаревој фолијацији, пак, која укључује и недостајуће листове, она се завршава бројем 140.а). 
У врху с десне стране уписиван је графитном оловком, у сравњењу с оригиналом, редослед листова 
Париског примерка, одмах по развијању фотографија. На полеђини прве фотографије отиснут је печат 
с уоквиреним натписом: Atelier photographique | R. de Longueval | Biblio thèque nationale | 58, Rue de 
Richelieu, Paris – IIa. Испод је мрким мастилом написано: Rés B 5009; такође на полеђини последње 
стране: Réserve B 5009. Небрижљиво, вероватно у Архиву, графитном оловком је на врху, обично на 
средини полеђине сваке фотографије, написан њен број, од 1 до 137; ови бројеви иду унатраг, почев од 
последње фотографије. 

На истој сигнатури налази се и 113 фотографија Молитвеника из 1571. године (8873-I), које овом 
приликом посебно не доносимо.
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Молитвеник из 1512, 1а
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Молитвеник из 1512, 1б
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Молитвеник из 1512, 8а

0261

���������� �� 1512, 8�



0262

Молитвеник из 1512, 8б

0262

���������� �� 1512, 8�



0263

Недостајуће стране Молитвеника из 1512. године (први и осми лист), које је Милан Решетар у 
своме издању надокнадио одговарајућима из другог издања из 1571. године. Једини примерак првог 
молитвеника који садржи поменуте листове чува се међу Ретким књигама и специјалним колекцијама 
на Америчком католичком универзитету у Вашингтону.

OFFICIUM BEATAE MARIAE VIRGINIS SLAVONICE  
(VENICE 1512)

Rare Books and Special Collections,  
Catholic University of America, Washington, D.C.
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Молитвеник из 1571, 1а
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Молитвеник из 1571, 1б

0268

���������� �� 1571, 1�



0269

Молитвеник из 1571, 8а
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Молитвеник из 1571, 8б
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штампане књиге 15–17. века Библиотеке Матице српске, Каталог старих и ретких књига Библиотеке 
Матице српске, књига 1, Нови Сад 1994, 135, бр. 130). Некада је припадао Јоци Вујићу из Сенте. 
Библиотека га је откупила од породице овог чувеног библиофила и колекционара после његове смрти. 
Овде доносимо недостајуће стране Молитвеника из 1512. године (први и осми лист), исте оне које је 
користио и Милан Решетар у своме раду (овде стр. 0117, 0123).

МОЛИТВЕНИК ЈАКОБА БАРОМИЋА ИЗ 1571. ГОДИНЕ

Библиотека Матице српске Р Ћр I 6.1 (РР Хр I 1.1.1) – 199059

У Библиотеци Матице српске под сигнатуром Р Ћр I 6.1 (РР Хр I 1.1.1) – 199059 чува се потпун и 
веома добро очуван примерак Молитвеника из 1571. године (за опис в: Душица Грбић и др., Ћирилицом 
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ја са да не из во дим ни ка квих да љих за кљу ча ка, јер су 
ме ни Ср би и Хр ва ти је дан на род под два име на, па ја 
за то не ћу ни ка ко ре ћи да се у Ду бров ни ку ни је го во-
ри ло хр ват ски не го срп ски, али ко му су Ср би и Хр ва ти 
два на ро да, тај ће мо ра ти при зна ти да је Ду бров ник по 
је зи ку био уви јек срп ски“ (стр. 52, р. 27–31). 

Цр но-бе ле фо то гра фи је Срп ског мо литвени ка из 
1512. го ди не, нај ста ри је ћи ри лич ке књи ге штам па не 
срп ским на род ним је зи ком, на ме ње не ка то ли ци ма, чу-
ва ју се у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
под бро јем 8873-II од 1938. го ди не. То је руч ни при ме рак 
ко јим се Ми лан Ре ше тар слу жио у сво ме ра ду на Мо ли-
тве ни ку, а на ње му је и фо ли ја ци ја обе ле же на ње го вом 
ру ком. Ре про дук ци ја је о тро шку Срп ске кра љев ске 
ака де ми је са чи ње на на осно ву при мер ка из Па ри ске на-
ци о нал не би бли о те ке (Bibliothèque na ti o na le de Fran ce, 
Réser ve B 5009), ко ји је је ди ни го то во у це ло сти са чу-
ван. Два не до ста ју ћа ли ста (пр ви и осми) Ре ше тар је 
на до ме штао сним ци ма из дру гог из да ња Мо ли тве ни ка, 
ко је и ми овом при ли ком пре но си мо, др же ћи се Ре ше-
та ро вог ма те ри ја ла, ода ју ћи и на тај на чин при зна ње 
ве ли ком на уч ни ку.

Вест о из бо ру про фе со ра Ми ла на Ре ше та ра за ре-
дов ног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је од јек ну ла 
је у срп ском де лу ју го сло вен ске јав но сти уочи Дру гог 
свет ског ра та. Тим по во дом Ре ше тар је до био че стит-
ке и из ду бро вач ке Ма ти це срп ске, око ко је су се још 
оку пља ли Ср би ка то ли ци у ње го вом род ном гра ду. 
Ре ше та ро ву за хвал ни цу од 23. фе бру а ра 1940. об ја вио 
је лист „Ду бров ник“, гла си ло Ср ба ка то ли ка (9. мар та 
исте го ди не), а пре не ла ју је и бе о град ска „По ли ти ка“ 
(10. мар та): „По што ва ни госп. Прет сјед ни че, 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, ко ји сам се вр ло млад од био 
у туђ сви јет. Ја се ве се лим ве ли ком од ли ко ва њу што 
ми је на ми је ни ла Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја, на ша 
нај виша на уч на уста но ва, 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, ко ји из у ми ре мо. Са нај ве ћим 
по што ва њем Проф. М. Ре ше тар“ (Ср би ка то ли ци из 
Ду бров ни ка и око ли не, Ар хив САНУ број 11235).

Ака де мик Ми лан Ре ше тар био је ис так ну ти срп ски 
и ју го сло вен ски фи ло лог, уни вер зи тет ски про фе сор у 
Бе чу и За гре бу и члан ви ше на уч них дру шта ва. Ро ђен 
је у Ду бров ни ку 1860, а умро у Фи рен ци 1942. го ди не. 
Ре ше та ров рад ви ше стру ко је зна ча јан на мно гим на-
уч ним и кул тур ним по љи ма, а глав не обла сти ње го вих 
фи ло ло шких ис тра жи ва ња би ле су је зик, у син хро ној 
и ди ја хро ној пер спек ти ви, и исто ри ја књи жев но сти, 
по гла ви то ду бро вач ке. Овом при ли ком из два ја мо ње-
го ву при ступ ну ака дем ску бе се ду у Срп ској кра љев ској 
ака де ми ји, кру ну ње го ве на уч не ка ри је ре, и ње гов те-
мељ ни рад на Срп ском мо ли тве ни ку, ко ји је из дао и 
де таљ но је зич ки об ра дио, да ју ћи му и име (1938). Ови ме 
се Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти оду жу је сво ме 
углед ном чла ну у го ди ни у ко јој се су сти чу 70 го ди на од 
ње го ве смр ти и 500 го ди на од штам па ња Мо ли тве ни ка. 
Спо ме ни ца об у хва та ви ше сту ди ја о Ре ше та ру и Мо ли-
тве ни ку, про бра ну би бли о гра фи ју Ми ла на Ре ше та ра и 
по пис на уч не ли те ра ту ре о ње му. У књи зи се до но си и 
до ку мен тар на и илу стра тив на гра ђа од пр во ра зред ног 
зна ча ја. У пр вом де лу да ју се на слов не стра не и ко ри це 
ода бра них Ре ше та ро вих из да ња, Ре ше та ро ва пи сма и 
пи сма о Ре ше та ру, из вор на све до чан ства о Мо ли тве ни-
ку, ме ђу ко ји ма се из два ја ју ла тин ски уго во ри Фра на 
Ми ца ло ви ћа од 1502. до 1513. го ди не. Дру ги део књи ге 
са др жи фо то тип ско из да ње це ло куп не Ре ше та ро ве при-
ступ не бе се де у Срп ској кра љев ској ака де ми ји, сним ке 
Срп ског мо ли тве ни ка из Срп ске кра љев ске ака де ми је 
са чи ње не за по тре бе Ми ла на Ре ше та ра, сним ке не до-
ста ју ћих стра ни ца из збир ке Аме рич ког ка то лич ког 
уни вер зи те та у Ва шинг то ну и сним ке истих стра ни ца 
из дру гог из да ња Мо ли тве ни ка у збир ци Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. 

Ћи ри лич ки ори ги нал при ступ не ака дем ске бе се-
де Ми ла на Ре ше та ра да нас се чу ва у Ар хи ву Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти под бро јем 14456. Њен 
из вод је про чи тан на ску пу Срп ске кра љев ске ака де ми је 
(1941) и об ја вљен је у цен зу ри са ној вер зи ји по сле Ре ше-
та ро ве смр ти (1951). На кон то га, под не по зна тим окол-
но сти ма ру ко пис је од нет из Срп ске ака де ми је на у ка и 
по том вра ћен у ње не фон до ве (1981), ка да је уоче но да 
по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу Ре ше та ро вог за кључ-
ка о по ре клу ду бро вач ког го во ра и об ја вље не вер зи је. 
Ево из вор не ре че ни це: „Из те објек тив не кон ста та ци је 
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is the original sentence: “From that objective statement, I 
am not drawing any further conclusions, because for me the 
Serbs and the Croats are one people with two names, and 
thus I will certainly not say that, in Dubrovnik, Croatian 
was not spoken but Serbian was; but if to someone the Serbs 
and the Croats are two peoples, that person must admit 
that Dubrovnik was always Serbian in terms of language” 
(p. 52, lines 27–31).

Black-and-white photographs of the Serbian Prayer 
Book of 1512, the oldest Cyrillic book printed in the Serbian 
vernacular, intended for Catholics, have been preserved 
in the Archive of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts under the number 8873-II since 1938. That was the 
personal copy that Milan Rešetar used in his work on the 
Prayer Book, and the page numbers are marked in his 
handwriting. The reproduction was done at the expense 
of the Serbian Royal Academy on the basis of a copy from 
the National Library of France in Paris (Bibliothèque na-
tionale de France, Réserve B 5009), which is the only one 
preserved almost entirely. Rešetar replaced the two missing 
pages (the first and eighth) with photos from the second 
edition of the Prayer Book, which we are presenting on this 
occasion, faithful to Rešetar’s materials, in that way giving 
recognition to this great scholar.

News of the election of Professor Milan Rešetar as a full 
member of the Serbian Royal Academy resounded through-
out the Serbian portion of the Yugoslav public on the eve 
of World War II. On that occasion, Rešetar received con-
gratulations from the Matica srpska in Dubrovnik, where 
the Serb Catholics in his hometown gathered. On March 9, 
1940, the newspaper “Dubrovnik” published Rešetar’s letter 
of thanks to them written on February 23 of that year, and 
it was picked up also by “Politika” in Belgrade on March 
10. “Dear Mr. President, I express my warmest gratitude 
to the Matica srpska in my unforgettable hometown of 
Dubrovnik, for remembering me as a truly old citizen of 
Dubrovnik, which I left in my youth for the wider world. I 
am more than pleased with the honor bestowed upon me by 
the Serbian Royal Academy, our most prestigious scholarly 
institution, but I am pleased, believe me, more because of 
our Dubrovnik than because of myself; I am especially 
happy because that same honor was given to Mr. Marko 
Murat – another citizen of Dubrovnik from the ranks of 
old fighter Serb Catholics, who are slowly dying out. With 
greatest respect, Prof. M. Rešetar” (Serb Catholics from 
Dubrovnik and Environs, SASA Archive, number 11235).

Academician Milan Rešetar was a prominent Serbian 
and Yugoslav philologist, a university professor in Vienna 
and Zagreb, and a member of several scholarly associa-
tions. He was born in Dubrovnik in 1860, and died in Flor-
ence in 1942. Rešetar’s work was of great importance in 
many fields of scholarship and culture, but the main areas 
of his philological research were language in synchronic 
and diachronic perspectives, and the history of literature, 
particularly that of Dubrovnik. On this occasion, we have 
selected his inaugural academic address at the Serbian 
Royal Academy, the crown of his scholarly career, and his 
foundational work on the Serbian Prayer Book, which he 
published and studied linguistically in great detail, actually 
giving it that title (1938). Hereby, the Serbian Academy of 
Sciences and Arts pays homage to its renowned member 
in the year marking seventy years since his passing and 
five hundred years since the Prayer Book was printed. 
This tribute includes several studies about Rešetar and the 
Prayer Book, the selected bibliography of Milan Rešetar, 
and an inventory of the scholarly literature about him. 
Both documentary and illustrative materials of primary 
significance are offered in this book. In the first part, the 
title pages and covers of selected editions by Rešetar, his 
correspondence and correspondence about him, original 
testimonies about the Prayer Book, among which the 
Latin agreements of Frančesko Micalović from 1502 to 
1513 stand out. The second part contains a facsimile edi-
tion of Rešetar’s inaugural address at the Serbian Royal 
Academy, photographs of the Serbian Prayer Book from 
the Serbian Royal Academy made for his use, photographs 
of the missing pages from the collection of the Catholic 
University of America in Washington, and photographs 
of those same pages from the second edition of the Prayer 
Book in the collection of the Library of the Matica srpska 
in Novi Sad.

The Cyrillic original of the inaugural academic address 
of Milan Rešetar are now preserved in the Archive of the 
Serbian Academy of Sciences and Arts under the number 
14456. An extract of it was read at a meeting of the Serbian 
Royal Academy (1941) and was published (1951) in a cen-
sored version after his death. After that, under undisclosed 
circumstances, the manuscript was taken from the Serbian 
Academy of Sciences and later returned to its collection 
(1981), when it was noticed that a significant difference 
existed between Rešetar’s conclusion about the origins of 
the language of Dubrovnik and the published version. Here 
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опуликованной версией. Вот фраза из оригинала: «Из 
этой оъективной констатации я сей час не вывожу ни-
каких дальнейших заключений, т.к. для меня серы и 
хорваты – это один народ с двумя названиями, поэтому 
я никоим оразом не могу сказать, что в Дуровнике 
говорили не по-хор ват ски, а по-серски, но если же 
для кого-лио серы и хор ва ты – это два народа, тот 
должен удет признать, что Дуровник в языковом 
отношении всегда ыл сер ским» (стр. 52, р. 27–31). 

Черно-елые фотографии «Серского мо ли тве-
нни ка» (1512), старейшей кириллической книги на 
серском народном языке, предназначенной като-
ли кам, хранятся в архиве Серской академии наук и 
иску сств за номером 8873-II и датируются 1938 годом. 
Это руч ной экземпляр, которым Милан Решетар поль-
зо вал ся в своей раоте над молитвенником, и на нем 
фо ли а ция, сделанная его рукой. Репринтное издание 
ыло выпол нено на средства Серской королевской 
академии, а со ста влено на основании экземпляра из 
Па риж кой нацио наль ной илиотеки (Bibliothèque 
nationale de France, Réserve B 5009), единственном, 
который сохранился прак ти чеки целиком. Две недоста-
ющие страницы (пер вая и восьмая) Решетар вос пол нил 
фотографиями вто рого издания молитвенника, ко то рое 
мы здесь также пу ли куем в полном оъеме, со хра няя 
материал М. Реше тара и отдавая таким ора зом дань 
памяти этому великому ученому.

На весть о изрании профессора Милана Ре ше-
та ра действительным членом Серской королевской 
ака де мии отозвались серские круги южнославян-
ского соо ще ства накануне Второй мировой войны. 
В связи с этим Решетар получил поздравления и из 
Ма ти цы Серской города Дуровника, которая все 
еще оъединяла вокруг сея серов-католиков в его 
род ном городе. Благодарственное письмо М. Решетара, 
на пи са нное 23 февраля 1940 года, опуликовала га-
зе та «Дуровник», печатный орган серов-католиков 
(9 марта того же года), а также елградская газета 
«По ли тика» (10 марта): «Уважаемый господин Предсе-
датель, Сер де чно лагодарю «Матицу Серскую» моего 
неза ы ва емо го родного Дуровника за то, что помнит 
меня, очень давнего жителя Дуровника, который весь-
ма мо ло дым отправился в чужой свет. Радуюсь великой 
на гра де, присужденной мне Серской Королевской 
Ака де ми ей, нашим наивысшим научным учреждением, 
но раду юсь, поверьте мне, ольше за наш Дуровник, 
чем за са мо го сея, а осоенно мне приятно, что та же 
честь ока зана господину Марко Мурату – еще одному 
жи те лю из чи сла старых борцов, сербовкатоликов, 
нас, ко то рые вымирают. С глуоким уважением, Про-
фе ссор М. Решетар» («Серы-католики из Ду ров ни ка 
и окрест но стей», Архив САНУ № 11235).

Академик Милан Решетар ыл выдающимся сер-
ским и южнославянским филологом, профессором 
Вен ско го и Загреского университетов и членом ряда 
нау чных сооществ. Он родился в Дуровнике в 1860 
году, а умер во Флоренции в 1942 году. Деятельность 
М. Ре ше та ра имеет важное значение для многих ола-
стей науки и культуры, а главными сферами его фи-
ло ло ги че ских исследований ыли язык в синхронной 
и диа хро ни че ской перспективах, а также история ли-
те ра ту ры, осоенно литературы Дуровника. Здесь 
мы пред ста ви ли его речь в Серской королевской 
ака де мии при присуждении ему звания академика, 
со ы тии, увен чав шем его научную карьеру, а также 
его фун да мен таль ный труд по изданию «Серского 
моли твен ника», который он детально проанализи-
ровал в язы ко вом плане и дал ему название (1938). 
Таким ора зом Сер ская ака де мия наук и искусств 
отдает долг своему видному члену в год двух юилеев 
– 70-ле тия со дня смерти М. Решетара и 500 лет из-
дания «Сер ско го мо ли твен ника». Книга включает 
различные иссле до ва ния деятельности М. Решетара и 
«Серского моли твен ника», изранную илиографию 
Милана Ре ше тара и перечень научной литературы о 
нем. Также книга содержит первоклассный докумен-
тальный и иллю стра тив ный материал. В первой части 
пред ста вле ны пер вые стра ницы и оложки изранных 
трудов М. Ре ше та ра, его соственные письма и письма 
о Ре ше та ре, ори ги наль ные свидетельства о «Серском 
моли тве ннике», в числе которых латинские договоры 
Фра на Ми ца ло вича с 1502 по 1513 год. Вторая часть 
кни ги вклю чает репринтное издание полного текста 
речи М. Ре ше та ра в Серской королевской академии 
в свя зи с при су жде нием ему звания академика, фото-
гра фии мо ли тве нника из Серской королевской ака де-
мии, выпол нен ные для Милана Решетара, фото гра фии 
недо ста ющих страниц из сорника Аме ри кан ско го 
като ли че ского университета в Вашингтоне и фо то-
гра фии тех же страниц во втором издании «Сер ского 
моли твен ника» из сорания Билиотеки Ма ти цы 
Серской в Нови-Саде. 

Кириллический оригинал речи Милана Ре ше та ра 
в связи с присуждением ему звания академика се год ня 
хранится в Архиве Серской академии наук и иску сств 
за номером 14456. Речь по копии этого до ку мен та ыла 
зачитана на сорании Серской ко ро лев ской академии 
(1941) и опуликована в отре цен зи ро ванной версии 
после смерти М. Решетара (1951). Впо след ствии при 
неизвестных остоятельствах рукопись ыла унесе-
на из Серской академии наук, а затем воз вра щена в 
ее фонды (1981), когда ыло замечено, что су ще ству-
ют значительные расхождения между за клю че нием 
М. Решетара о происхождении говора Ду ров ника и 
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gekommen ist und der, die in der veröffentlichten Version 
dargelegt wurde. Hier ist der originelle Satz: „Aus die ser 
objektiven Feststellung werde ich jetzt aber keine Schlus sfol-
ge rung ziehen, weil für mich Serben und Kroa ten ein und das 
gleiche Volk sind, wenn auch mit zwei verschiedenen Nah-
men. Darum werde ich nicht beha upten, dass in Dubrovnik 
nicht Kroatisch sondern Serb isch gesprochen wurde. Wenn 
aber jemand behaupten würde, dass Serben und Kroaten 
zu verschiedenen Völkern angehören, der müsse gleichfalls 
zugeben, dass in Bezug auf die Sprache Dubrovnik immer 
serbisch war“ (S. 52, R. 27–31). 

Schwarz-Weiße Photographien des Serbischen Gebet
buches aus dem Jahr 1512, das zugleich das älteste kyrilli
sche Buch, das in serbischer Volkssprache geschrieben wurde 
und das den Katholiken bestimmt war, werden im Archiv der 
Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste unter 
der Nummer 8873-II seit 1938 aufbewahrt. Und genau dies 
war das eigentliche Exemplar, das Milan Rešetar bei seiner 
Forsch ung sarbeit am Gebetbuch benutzt hat und dessen 
Foliierung von seiner Hand stammt. Die Reproduktion des 
Gebetbuches, die auf die Kosten der Serbischen königlichen 
Akademie ging, wurde anhand des fast vollständig erhalte-
nen Exemplars aus der Pariser Nationalbibliothek gemacht 
(Bibliothèque nationale de France, Réserve B 5009). Rešetar 
konnte, dank der Aufnahmen aus der zweiten Ausgabe des 
Gebetbuches, die zwei fehlenden Seiten (die erste und die 
achte) ersetzen, die wir anhand des Materials von Rešetar bei 
dieser Gelegenheit darstellen. Hiermit erweisen wir höchste 
Anerkennung dem prominenten Wissenschaftler. 

Die Nachricht über die Wahl von Milan Rešetar zum 
ordentlichen Mitglied der Serbischen königlichen Akademie 
kurz vor dem zweiten Weltkrieg sorgte für großes Interes-
se des serbischen Teils der jugoslawischen Gesellschaft. 
Zu dieser Gelegenheit erhielte Rešetar Grüße auch aus 
der Matica srpska in Dubrovnik, die damals katholische 
Serben in seiner Heimatstadt sammelte. Die Danksagung 
von Rešetar wurde am 23. Februar 1940 in der serbisch-
katholischen Tageszeitung „Dubrovnik“ veröffentlicht, die 
ein paar Tage später auch in der Tageszeitung „Politika“ 
übertragen wurde (am 10. März): „Sehr geehrter Herr 
Präsident, Ich bedanke mich recht herzlich der „Matica 
srpska“ aus meiner nie vergessener Heimatstadt Dubrovnik, 
dass sie mich als einen einheimischen Dubrovnikaner nicht 
vergessen hat, obwohl ich schon als Junge meine Heimat-
stadt verlassen habe. Ich freue mich sehr auf den großen 
Preis, den mir die Serbische königliche Akademie, unsere 
bedeutendste wissenschaftliche Institution, verliehen hat, 
dennoch freue ich mich umso mehr wegen unserer Stadt 
Dubrovnik und gleichfalls wegen Herrn Marko Murat, dem 
die gleiche Ehre wie mir erwiesen wurde und der wie ich 
den aussterbenden einheimischen serbischkatholischen 
Dubrovnikaner angehört. Mit vorzüglicher Hochachtung, 
Prof. M. Rešetar“ (Serbische Katholiken aus Dubrovnik 
und seiner Umgebung, Archiv der Serbischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste Nummer 11235).

Milan Rešetar war ein prominenter serbischer und 
jugoslawischer Philologe, Akademiemitglied und Mitgli ed 
mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften, Uni ver si tät-
sprofessor in Wien und Zagreb. Er wurde im Jahre 1860 in 
Dubrovnik geboren, und 1942 in Florenz gestorben.

Die Arbeit von Milan Rešetar ist auf vielen wissen-
schaftlichen und kulturellen Gebieten von großer Bede ut ung, 
wobei die wichtigsten Bereiche seiner philologischen For-
schungen waren: die Sprache, in synchroner und dia chro ner 
Perspektive, und die Literaturgeschichte, be son ders diejenige 
die in Dubrovnik entstand. Bei dieser Gele genheit, möch-
ten wir besonders den Bedeutungswert seiner Antrittsrede 
anlässlich des Beitritts zur Serbischen königlichen Akade-
mie, des Höhepunktes seiner wissen schaft lichen Karriere, 
und seiner grundlegenden Arbeit Serbisches Gebetbuch 
(Српски молитвеник), die er unter diesem Namen, nach 
einer detaillierten sprachlichen Analyse, 1938 veröffentlich 
hat, unterstreichen. 

Auf dieser Weise erweist die Serbische Akademie der 
Wissenschaften und Künste den Dank ihrem ansehnlichen 
Mitglied, und zwar im Jahre, in dem an 70 Jahre seit sei-
nem Tod und an 500 Jahre seit der Veröffentlichung des 
Serbischen Gebetbuches gedacht wird. Diese Festschrift 
enthält mehrere Studien über Rešetar und das Gebetbuch, 
auserwählte Bibliographie von Milan Rešetar und eine Lis-
te der wissenschaftlichen Literatur über ihn. In dem Buch 
sind reichliche Dokumente und Illustrationen von größter 
Relevanz angegeben. Im ersten Teil des Buches haben die 
Titelseiten und die Einbände der außerwählten Publika-
tionen von Rešetar, seine Briefe und Briefe über ihn, ori-
ginelle Zeugnisse über das Gebetbuch, unter denen sich 
lateinische Vereinbarungen von Fran Micalović zwischen 
1502 und 1513 befinden, ihren Platz gefunden. Der zweite 
Teil des Buches enthält die phototypische Ausgabe seiner 
Antrittsrede anlässlich des Beitritts zur Serbischen königli-
chen Akademie, Aufnahmen des Serbischen Gebetbuches 
aus der Sammlung der Serbischen königlichen Akademie, 
die speziell für Rešetar gefertigt waren, Aufnahmen der 
fehlenden Seiten aus der Sammlung der Amerikanischen 
katholischen Universität in Washington und Aufnahmen der 
selben Seiten aus der zweiten Ausgabe des Gebetbuches in 
der Sammlung der Bibliothek von Matica srpska in Novi Sad. 

Das kyrillische Original der Antrittsrede von Mi lan Re-
še tar anlässlich seines Beitritts zur Serbischen könig lich en 
Akademie wird heute im Archiv der Serbischen Aka demie 
der Wissenschaften und Künste unter der Num mer 14456 
aufbewahrt. Ihr Auszug war bei der Jahre sver sam mlung 
der Serbischen königlichen Akademie 1941 vor ge le sen 
und in der zensurierten Version nach dem Tod von Re še tar 
im Jahr 1951 veröffentlicht. Danach, unter unbe kan nten 
Umständen, wurde das Manuskript erstmal aus der Aka-
de mie herausgetragen und dann 1981 wieder in ihre Fonds 
zurückgebracht, als festgestellt war, dass es einen gro ßen 
Unterschied zwischen der Schlussfolgerung in Be zug auf 
die Herkunft der Mundart von Dubrovnik zu der Rešetar 

SERBISCHES GEBETBUCH  
FESTSCHRIFT ZUM GEDENKEN AN MILAN REŠETAR  

1512–1942–2012

Zusammenfassung



0277

les Serbes et les Croates sont une seule nation qui porte 
deux noms, et c’est pourquoi je ne dirai en aucun cas qu’on 
ne parlait pas croate mais serbe à Dubrovnik, mais celui 
pour qui les Serbes et les Croates constituent deux nations, 
devra reconnaître que par la langue, Dubrovnika toujours 
été serbe» (p. 52, l. 27–31)

Les photographies en noir et blanc du Livre de prières 
de 1512, livre le plus ancien impriméen cyrillique dans la 
langue populaire serbe et destiné aux catholiques, sont 
conservées aux Archives de l’Académie des sciences et des 
arts sous le numéro 8873-II de 1938. Il s’agit de l’exem-
plaire même de l’auteur dontil s’est servi pour son travail-
sur le Livre de prières et dont les feuillets sont annotés de 
sa main. La reproduction a été faite aux frais de l’Acadé-
mie royale serbe d’après l’exemplaire de la Bibliothèque 
nationale de France, Réserve B 5009, qui est le seul qui soit 
conservé presque complet. Rešetar a remplacé les deux 
feuillets manquants (le premier et le huitième) par des 
photographies de la deuxième édition du Livre de prières. 
Nous les transmettons nous aussi à cette occasion, nous en 
tenant au matériel de Rešetar et rendant ainsi hommage 
au grand scientifique.

La nouvelle de l’élection du professeur Milan Rešetar 
comme membre régulier de l’Académie royale serbe reten-
tit dans la partie serbe du public yougoslave à la veille de 
la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, Rešetar 
reçut aussi les félicitations de la Matica srpska de Dubro-
vnik, autour de laquelle se réunissaient encore les Serbes 
catholiques de sa ville natale. La lettre de remerciement de 
Rešetar du 23 février 1940 parut dans le journal «Dubro-
vnik», publication des Serbes catholiques (le 9 mars de la 
même année) et elle fut reprise dans le journal belgradois 
«Politika» (le 10 mars): Monsieur le président, Je remercie 
très chaleureusement la société «Matica srpska» de mon 
inoubliable lieu de naissance Dubrovnik, de s’être souve-
nue de moi, très ancien citoyen de la ville que j’ai quittée 
très jeune pour un monde étranger. Je me réjouis de la 
grande distinction que m’a attribuée l’Adadémie royale 
serbe, notre plus grande institution scientifique, mais je 
me réjouis encore plus, croyez moi, pour notre Dubrovnik 
que pour moi, et il me fait particulièrement plaisirque le 
même honneur soit fait à monsieur Marko Murat – un 
autre citoyen de Dubrovnikdu nombre des anciensmili
tants serbes catholiques, qui disparaissons. Avec mon 
plus grand respect, Prof. M. Rešetar» (Serbes catholiques 
de Dubrovnik et des environs, Archives SANU (Académie 
serbe des sciences et des arts), numéro 11235).

Né à Dubrovnik en 1860 et décédé à Florence en 1942, 
l’académicien Milan Rešetar était un éminent philologue 
serbe et yougoslave, professeur d’université à Vienne et à 
Zagreb et membre de nombreuses sociétés scientifiques. 
Son travail est diversement important dans de nombreuses 
sphères scientifiques et culturelles. Les domaines princi-
paux de ses recherches philologiques sont la langue, sous les 
perspectives synchronique et diachronique, et l’histoire de 
la littérature, surtout celle de Dubrovnik. À cette occasion 
nous distinguons son discours de réception à l’Académie 
royale serbe, couronnement de sa carrière scientifique ainsi 
que son travail fondamental sur le Livre de prières serbe, 
qu’il a publié, auquel il a donné son titre et dont il a ana-
lysé la langue en détail (1938). L’Académie des sciences 
et des arts témoigne ainsi sa reconnaissance à un membre 
éminent dans l’année du 70e anniversaire de son décès et 
du 500e anniversaire de l’impression du Livre de prières. 
L’édition commémorative comprend plusieurs études sur 
Rešetar et le Livre de prières, une bibliographie choisie de 
Milan Rešetar et un relevé de la littérature scientifique à son 
sujet. Le livre comporte du matériel illustratif et documenté 
d’importance supérieure. Dans la première partie, on trouve 
les pages titres et les couvertures d’éditions choisies de 
Rešetar, des lettres de et sur Rešetar, des témoignages ori-
ginaux sur le Livre de prières parmi lesquels se distinguent 
les contrats latins de Frano Micalović datant de 1502 à 
1513. La deuxième partie comprend l’édition phototype du 
discours complet de la réception à l’Académie royale serbe, 
des photographies du Livre de prièresserbe de l’Académie 
royale serbe réalisées pour les besoins de Milan Rešetar, 
des photographies des pages manquantes de la collection 
de l’Université américaine catholique de Washington et des 
photographies des mêmes pages de la deuxième édition du 
Livre de prières dans la collection de la Bibliothèque de la 
société Matica srpska à Novi Sad.

L’original cyrillique du discours de réception de Milan 
Rešetar est aujourd’hui conservé aux Archives de l’Acadé-
mie serbe des sciences et des arts sous le numéro 14456. 
Le résumé en a été lu à l’assemblée de l’Académie royale 
serbe (1941) et publié dans une version censurée après la 
mort de l’auteur (1951). Le manuscrit a ensuite été retiré 
de l’Académie des sciences dans des circonstances incon-
nues puis rendu en 1981; une différence importante alors 
été constatée entre la conclusion de Rešetar sur l’origine 
de la langue de Dubrovnik et la version publiée. Voici la 
phrase originale: «Je ne déduis maintenant aucune autre 
conclusion de ces constatations objectives car pour moi, 
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захвалница. У раду на овој књизи, нарочито у набавци, скенирању и фотографисању илустративног ма те ри јала, 
свесрдно су помогли Миле Станић и Драгана Читлучанин, сарадници Архива Српске академије на ука и умет-
ности; Јулкица Ђукић, Огњен Карановић, Душица Грбић и Нада Вујић, сарадници Матице српске и Би блио теке 
Матице српске; Ленор М. Роуз, кустос збирке Ретких књига и специјалних колекција у Му ле но вој би блио теци при 
Католичком универзитету Америке; Марина Нинић и Милена Цибин, сарадници Библиотеке Срп ске академије 
наука и уметности; Миланка Убипарип, сарадник Археографског одељења Народне би блио теке Ср би је. Фотограф 
Владимир Поповић, Милан Радујко из Института за историју уметности Фило зоф ског фа кул тета у Београду и 
Славко Петаковић, професор Филолошког факултета у Београду, помогли су својим стру чним саветима. Професор 
Ђорђе Трифуновић пружио је драгоцену помоћ у предлагању решења за тех ни чко и естет ско обликовање књиге. 
Посебно за ову прилику Зоран Костић и Никола Костић уступили су Срп ској ака де мији наука и уметности своје 
електронско писмо којим је ова књига одштампана.
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