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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.
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47 Исто, 18–19.
48 Исто, 18–19.
49 Исто, 8.
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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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при ре ди ли М. Ре ше тар и Ђ. 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.

54 Исто, 22.
55 Исто.
56 Исто, 23.
57 Исто, 24.
58 Исто, 25.
59 Исто, 26.
60 Исто, 28.



59

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 

61 Исто.
62 Исто.
63 Исто, 29–30.
64 Исто, 30.
65 Исто, 30–31.
66 Исто, 21.
67 Исто, 33.
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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.
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При лог бр. 1

При лог бр. 2

При лог бр. 3


