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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 

Гордана Покрајац

ДОПРИНОС МИЛАНА РЕШЕТАРА ПРОУЧАВАЊУ 
ДУБРОВАЧКИХ ЗБОРНИКА И МОЛИТВЕНИКА

1 З. Бо јо вић, Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти, Ко ло 
СКЗ CVI, књ. 711, Бе о град 2014, 13.

2 М. Rešetar, Za dar ski i Ra ń i nin lek ci o nar, Dje la JAZU 
XIII, Za greb 1894.

3 M. Rešetar, Pri mor ski lek ci o na ri XV. vi je ka, Rad JAZU 
CXXXIV (1898), 80–160; CXXXVI (1898), 97–199.

4 M. Ре ше тар, Ли бро од мно зи јех раз ло га. Ду бро вач ки 
ћи рил ски збор ник од г. 1520, 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 15, Бе о град – Ср. Кар лов ци 1926, IX–XVII.

5 М. 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.

6 Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка из XVI ви је ка, 
при ре ди ли М. Ре ше тар и Ћ. Ђа не ли, По себ на из да ња СКА 
CXXII, Фи ло соф ски и фи ло ло шки спи си 32, Бе о град, 1938.

7 П. Ко лен дић, Ћи ри ли цом штам па не књи ге за ду бро
вач ке ка то ли ке ше сна е стог ве ка, По ли ти ка 8860 (11. ја-
ну ар 1933).

8 M. 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), 369. – Да 
је на те ри то ри ји ре пу бли ке Св. Вла ха за па же но де ло ва ње 
„сло вен ских по по ва“ још у XIV сто ле ћу, све до че по да ци ко-
је о њи ма из но си А. Ву че тић у: Slo vi nac V (1882), 30 и Srđ 
V (1906), 741 (A. Li e po pi li, Sla ven sko bogoslužje u Du brov ni
ku, Rad JAZU 220 (1919), 30). – Ми ха и ло Ди нић ис ти че да 
је Пе тар Ко лен дић до ка зи вао ка ко су се слу жи ли књи га ма 
пи са ним ћи ри ли цом и да је „се нат до ба вљао све ће ни ке са 
стра не („Do mi nus Ra do van de Za ra“) не да гла го ља ју не го 
да у не ста ши ци до ма ћи јех сло вјен ски јех све ће ни ка на ро-
ду по се ли ма чи та ју и ту ма че је ван ђе ља, др же про по вје ди 
и оба вља ју ње ке са кра мен те у на род ном је зи ку“ (М. Ди нић, 
Сло вен ска слу жба на те ри то ри ји Ду бро вач ке ре пу бли ке 
у сред њем ве ку, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и 
фол клор XIV/1–2 (1934), 50).

9 M. Ди нић, Нав. де ло, 56.
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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)).

14 Слу жба (of fi ci um) у осно ви се од но си ла на ду жност 
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).

15 Пи смо ко јим је пи са на ру ко пи сна ћи рил ско-ка то лич ка 
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 


