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

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

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

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

Сва по сто је ћа из да ња ду бро вач ких књи га на 
на род ном је зи ку XVI, XVII и XVIII ве ка ја сно су 
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пи сци пи шу „ту ђи јем то јест ла тин ски јем сло ви-
ма“, и то „ка ко тко му на ум до хо ди“. Сто га се он 
по тру дио, бу ду ћи да је ве о ма др жао до свог књи-
жев ног ства ра ња, до књи жев ног из ра за и сти ла, 
да при ла го ди пи смо „с на чи ном нај о би чај ни јем 
на ше га ду бро вач ко га го во ре ња“ ка ко би се у је зи-
ку из бе гле не пре ци зно сти, дво знач но сти (услед 
упо тре бе исто га зна ка за два гла са) и „екви во ка 
од ри је чи“. У из да њу спе ва је спро вео сво ја ре ше-
ња, до след но је при ме нио знак („кло бу чац“) за 
ели зи ју, ја сно је озна чио раз ли ку у пи са њу сло ва 
i и j (за раз ли ко ва ње пре те ри та) и др. Ни он овим 
ујед на ча ва њи ма ни је об у хва тио све не пра вил-
но сти и ор то граф ске про бле ме. При знао је да је 
на сто јао на пре ци зно сти у оним слу ча је ви ма ко ји 
су уно си ли не ја сно ћу, а да се ни је оба зи рао на 
она ме ста ко ја су би ла ја сна („гди не би при ли ке 
од за мр ше ња и там но сти“). 

Ка да је кра јем XVIII ве ка осно ва на у Ду бров-
ни ку штам па ри ја, ње на на ме на је би ла да по ред 
са вре ме не ли те ра ту ре из да је нео бја вље на да ла 
ду бро вач ких пи са ца про шлих ве ко ва, као и да 
по на вља ста ра из да ња вред них књи га, ко је се 
ви ше ни су мо гле ни на ба ви ти. Ме ђу тим де ли ма 
био је, као што је по зна то, Осман Џи ва Гун ду-
ли ћа, пр ви пут штам пан 1826. го ди не. И та но ва 
из да ња умно го ме су пре но си ла ста ре не до стат-
ке, али су би ла ва жна јер је пре ко њих све ве ћи 
део ду бро вач ке књи жев но сти по ста јао до сту пан 
ши рем кру гу чи та ла ца. 

Обим ни ја и те мељ ни ја ис тра жи ва ња ру ко-
пи сне и ар хив ске гра ђе у дру гој по ло ви ни XIX 
ве ка отво ри ла су но ве про сто ре, до та да ма ло 
по зна те, а сва ка ко не ис ко ри шће не, за про у ча ва-
ња ду бро вач ке про шло сти у це ли ни. По тре ба за 
из да њи ма књи жев них де ла нај бо љих пи са ца, ко ја 
су нај ве ћим де лом би ла још у ру ко пи си ма, до ве ла 
је се дам де се тих го ди на XIX ве ка до по кре та ња 
еди ци је под на сло вом „Ста ри пи сци хр ват ски“. 
У окви ру те еди ци је из да ва на су фи ло ло шко-кри-
тич ка из да ња „ста рих пи са ца“ пре ма из ра ђа ним 
пра ви ли ма, осло ње на на из во ре, ру ко пи се, ста ра 
из да ња, на тек сто ло шке ана ли зе, ор то граф ска 
и је зич ка уса гла ша ва ња, на те мељ не пред го во-
ре и сл. И по ред уче шћа зна чај них фи ло ло га у 

до бро „la tin ski e ma slo vi ma ri e ci yesi ka slo vin sko ga 
koyiem se Dvbrov ca ni i sva Dal ma tia ka ko vla sti ti-
em svoyiem yesi kom slu scij“.1 На са мом по чет ку у 
обра ћа њу чи та о цу Џа ма њић је скре нуо па жњу 
на чи ње ни цу да „пи са о ци од на ше га је зи ка“ ко ји 
„ри је чи на ше пи шу ла тин ски јем сло ви ма“ пи шу 
про из вољ но („свак при је ка ко му на па ме ти до-
хо ди, нег ка ко му раз лог до во ди“) за то што не по-
сто ји „оп ће ни на ук ко ји јем би се мо гли на ши јен ци 
слу жи ти за пи са ти сло ви ма ла тин ски је ма ри је чи 
од на ше га је зи ка“. Раз лог је у то ме што је „наш“ 
је зик дру га чи ји, „он има осо би та сло ва ко ји јем се 
ње го ве ри је чи пи шу“. Ис ти цао је да „ми у ово му 
је зи ку дво је вр сте од сло ва има мо“, ко ја су ме ђу 
со бом „раз лич на“, јед на је ство рио Све ти Је ро лим, 
а дру га Све ти Ћи ри ло (Ci ril lo). „Ну за што ти јем 
сло ви ма ми се Ду бров ча ни и оста ли Дал ма тин-
ци у пи са ни ју од на ше га је зи ка не слу жи мо, него 
сло ви ма ла тин ски је ма“. Сто га, пре ма Џа ма њи ће-
вом ми шље њу, не ма ни ме ђу ста ри јим ни ме ђу 
са вре ме ним „пи са о ци ма од на ше га је зи ка“ ко ји су 
би ли „из вр сни“ у пи са њу јер се ни ко ни је ба вио 
пра ви ли ма ка ко би тре ба ло пи са ти, што се „очи то 
ви ди то ли ко у ру ко пи си јем ко ли ко у штам па ни јем 
ли бри ма“. Пр ви и глав ни узрок је, по ње му, био у 
не бри зи „од љу ди умјет ни јех и зна ни јех“, дру ги у 
чи ње ни ци да у на шем је зи ку по сто је ре чи за ко је 
„Ла ти ни не ма ју гла со ве“ (од но си ло се на гла со ве 
ć, đ, lj, nj, š, ž и на до ви ја ња у пи са њу ла ти ни цом 
ch, gh, gl, gn, sc, sc, dz). У На у ку Џа ма њић је пред-
ло жио ре ше ња за те про бле ме, али су они и да ље 
оста ја ли у је зи ку.2 Све је то по но во на гла ша вао 
ре зиг ни ра ним то ном: „ми у наш је зик ни ле га ти, 
ни пи са ти не уми мо, нег све у ла тин ски“. (Без 
об зи ра на раз у ме ва ње про бле ма и на сто ја ња да 
уве де ред у пи са ње, ни је схва тао да га и сам ни је 
пре ва зи шао, што се ви ди већ из на сло ва ње го вог 
На у ка – Dvbrov ca ni, slu scij и др.)

И по ред Џа ма њи ће вих по ку ша ја да се ус по-
ста ви „на ук“, и у пи са њу и у штам па њу оп ста ја-
ли су и да ље ста ри про бле ми. Ско ро чи тав век 
ка сни је, је дан од нај зна чај ни јих и нај у че ни јих 
ду бро вач ких пи са ца, Иг њат Ђур ђе вић, при кра ју 
сво је спи са тељ ске ка ри је ре пи сао је о те шко ћа ма 
те при ро де. У по све ти чи та о цу уз ре ли ги о зни 
спев Уз да си Ман да ље не по кор ни це, јед но од 
нај зна чај ни јих ње го вих де ла, чи је је штам па ње 
над гле дао 1728. у Ве не ци ји, по ка зао је да је све-
стан про бле ма ко ји оне мо гу ћа ва ју да се књи-
жев но де ло по ја ви у из вор ној, ко рект ној фор ми 
јер не ма „за ко на од уред но пи са ни ја али ти ор то
гра фи је“.3 Под се тио је на суд би ну Џа ма њи ће вог 
„на у ка“ – уред бе од склад но пи сја – ко ји пи сци 
ни су би ли у ста њу или ни су има ли до вољ но ди-
сци пли не да сле де. По но вио је ње го ву ми сао да 

1 Na uk је штам пан у Ве не ци ји 1639; фо то тип ско из да ње: 
Raj mund Džamanjić, Na uk za pi sa ti do bro, Bam berg 1991. 
Из да ње је при ре ди ла Ели за бет Ерд ман Пан џић (Eli sa bet 
Erd mann-Pandžić).

2 Ž. Muljačić, Or to graf ske i or to fon ske pri mjed be R. Dža
manjića u ve zi sa re a li za ci jom fo ne ma (ž) u svje tlu fonološke 
ana li ze, Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку XI (1968), 
193–195.

3 Us da si Man da lje ne po kor ni ze u spil li od Mar si glie spje
va ni po D. Ig na ziu Gjor gi..., In Ve ne zia MDCCXXVIII. – Спев 
је М. Ре ше тар кри тич ки из дао у књи зи Dje la In ́aci ja Gi or gi 
(Ign ́ata Đorđića), Sta ri pi sci hr vat ski XXIV, Za greb, JAZU, 1918.



77

на уч ној пе ри о ди ци. Ја сно је би ло да се без пот-
пу ног уви да у ру ко пи се свих епо ха, ћи ри лич ке и 
ла ти нич ке, од сред њо ве ков них до вре ме на ка да је 
пре о вла да ла штам па на књи га, као ни без ста рих 
из да ња, не мо же по у зда но су ди ти ни о при ро ди 
и раз во ју је зи ка, ни о ор то гра фи ји, ни ти се мо гу 
из вла чи ти за кључ ци о за ко ни то сти ма и о вред но-
сти књи жев но сти. По што су струч но и зна лач ки 
при пре мље на из да ња је ди но мо гла да за до во ље 
на уч не по тре бе, Ре ше тар се, по сле мно гих дру-
гих фи ло ло шких и књи жев них по сло ва, по све тио 
оно ме што је сма трао да је од нај ве ће ко ри сти за 
на у ку – кри тич ким из да њи ма нај вред ни јих де ла 
ду бро вач ке књи жев но сти. 

Од на ро чи тог је зна ча ја би ло Ре ше та ро во тра-
га ње за ћи ри лич ким ру ко пи си ма и за хва љу ју ћи 
ње го вим из да њи ма и про у ча ва њи ма нај ста ри-
јих је зич ких спо ме ни ка ћи ри лич ке и ла ти нич ке 
про ве ни јен ци је мо гу ће је по у зда но и уте ме ље но 
го во ри ти о је зи ку, пи сму, сти лу, о пре вод ним по-
ступ ци ма, о чи ње ни ци да су упра во ти тек сто ви, 
(по је ди нач ни или збор ни ци сред њо ве ков них тек-
сто ва), ко ји су у од го ва ра ју ћем пе ри о ду на ста ја ли 
у исто вре ме ка да и ху ма ни стич ка књи жев ност 
(пи са на ис кљу чи во на ла тин ском), за слу жни што 
се у њи ма са чу вао кон ти ну и тет на род ног је зи-
ка, на ко ји ће се, по том, на до ве за ти књи жев ност 
ре не сан се (на на род ном је зи ку). Тим из да њи ма 
при па да ју Ли бро од мно зи јех раз ло га, ду бро вач
ки ћи рил ски збор ник од г. 1520 (1926), Бер нар
ди нов лек ци о нар и ње го ви ду бро вач ки пре пи си 
(1933), Ду бро вач ки збор ник од год. 1520 (1933), 
Два ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка из XVI. ве
ка (1938), Срп ски мо ли тве ник од год. 1512. и 
Дви је слу жбе од год. 1552 (1938, за јед но са Ћ. 
Ђа не ли јем), као и низ при ло га ко ји су пра ти ли и 
ана ли зи ра ли та из да ња (Је зик срп ско га Мо ли
тве ни ка од г. 1512, 1938. и др.). Од истог зна ча ја 
је би ло и Ре ше та ро во за у ста вља ње над сва ким 
из вор ним књи жев ним ру ко пи сом, над ауто гра-
фи ма, пре пи си ма, над но вим ре дак ци ја ма, ме ђу 
ко ји ма је, нај че шће, пре по зна вао њи хо во по ре кло, 
из во ре, вре ме на стан ка, по не кад са мо на осно ву 
је зи ка и гра фи је, а по том, ка да су би ли аде спот ни, 
тра гао за иден ти те том ауто ра и др. Ве ли ки број 
тих де ла је об ја вио у окви ру књи жев но и сто риј-
ских при ло га или као за себ не це ли не (по бо жну 
дра му Ка ко бра тја про да ше Јо зе фа,4 че ти ри 
ду бро вач ке дра ме из XVII ве ка5 и др.). 

том по слу, у пр вим књи га ма још увек ни је би ло 
ко нач них, до брих ре ше ња за по сто је ће не ус кла-
ђе но сти, не пре ци зно сти, не до след но сти та ко да 
не ка од тих из да ња ни су би ла кри тич ка у пра вом 
зна че њу то га пој ма. 

Нај ве ћи број књи га у еди ци ји са др жао је де-
ла ду бро вач ких пи са ца. Већ у дру гој књи зи об-
ја вљен је до та да не штам пан обим ни збор ник 
ду бро вач ке пе трар ки стич ке ли ри ке, са по чет ка 
XVI ве ка, ко ји у ли те ра ту ри но си име по сво ме 
пре пи си ва чу, ду бро вач ком ана ли сти Ни ко ли Ра-
њи ни – Ра њи нин збор ник (у нај ве ћем де лу са 
пе сма ма Џо ра Др жи ћа и Ши шка Мен че ти ћа), 
а у сле де ћим де ла Ма вра Ве тра но ви ћа, Ни ко ле 
На ље шко ви ћа итд. У окви ру це ле еди ци је по зна-
ча ју се из два ја ју књи ге ко је са др же де ла Ма ри на 
Др жи ћа (сед ма) и Џи ва Гун ду ли ћа (де ве та). Иако 
су се ме ђу пр вим књи га ма по ја ви ла де ла нај-
вред ни јих ауто ра (Џ. Др жи ћа, Ш. Мен че ти ћа, М. 
Др жи ћа, Џ. Гун ду ли ћа), што је би ло од ве ли ког 
зна ча ја јер су на тај на чин уве де ни у ли те ра ту ру 
обим ни опу си ства ра ла ца ко ји чи не око сни цу ре-
не сан сне, јед ним де лом и ба рок не књи жев но сти, 
вре ме ном се по ка за ло да те књи ге ни су ис пу ни-
ле усло ве кри тич ког из да ња. У вре ме из да ва ња 
тих пр вих књи га озбиљ но про у ча ва ње ду бро-
вач ке књи жев но сти још увек ни је би ло до вољ но 
раз ви је но и ни је да ва ло пра ве ре зул та те. Све 
озбиљ ни је тра га ње за из вор ном гра ђом и ње но 
об ја вљи ва ње, као и от кри ва ње но вих ру ко пи са 
и пре пи са, ко ји су има ли пр во ра зред ну фи ло ло-
шку вред ност, све ши ре упо зна ва ње са са др жа јем 
ду бро вач ке књи жев но сти, утвр ђи ва ње ве ли ког 
бро ја по гре шно при пи са них аутор ста ва, што је 
ме ња ло сли ку о нај ва жни јим ду бро вач ким пи-
сци ма, но ва ком па ра ти ви стич ка ис тра жи ва ња, а 
на ро чи то раз вој исто ри је књи жев но сти то ком пр-
вих де це ни ја XX ве ка, при род но су ука зи ва ли на 
по тре бу за но вим из да њи ма. За слу гом Ми ла на 
Ре ше та ра, де лом и Ђу ре Кер бле ра, у ра спо ну од 
две де це ни је об ја вље на су но ва кри тич ка из да ња 
Ра њи ни ног збор ни ка (Ре ше тар), де ла Ма ри на 
Др жи ћа (Ре ше тар) и Џи ва Гун ду ли ћа (Кер блер, 
уз Ре ше та ро ву са рад њу). 

Ми лан Ре ше тар је у окви ру сво јих ба вље ња 
је зи ком, књи жев но шћу и кул тур ном исто ри јом 
Ду бров ни ка, од са мог по чет ка ве ли ким де лом 
био усред сре ђен на про у ча ва ње ру ко пи са и на 
из да ва ње књи жев них де ла, и оних ко ја још ни-
су би ла штам па на, и оних ко ја до то га вре ме на 
ни су би ла до бро пред ста вље на у по у зда ним из-
да њи ма, би ло да је реч о књи га ма об ја вљи ва ним 
у вре ме ну од XVI до XVIII ве ка у ита ли јан ским 
штам па ри ја ма, би ло о но ви јим из да њи ма, ко јих 
је би ло све ви ше, не са мо у еди ци ја ма већ и у 

4 Pri ka za n ́e ka ko bra tja profaše Jo ze fa, Građa JAZU 7 
(1912), 238–304.

5 Че ти ри ду бро вач ке дра ме у про зи из кра ја XVII. 
ви је ка, Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп ско га 
на ро да СКА, Спо ме ни ци на срп ском је зи ку, Срем ски Кар-
лов ци 1926, 15.
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пред ста вља ве ли ки по ду хват. У тај обим ни при-
ре ђи вач ки по сао упу стио се Ми лан Ре ше тар и 
на кри тич ком из да њу Ђур ђе ви ће вих де ла на 
на род ном је зи ку ра дио је чи та ву де це ни ју. (Из 
ко ре спон ден ци је се ви ди да је већ 1916. уве ли ко 
ра дио на при ку пља њу гра ђе.) По де лио их је у 
два то ма: пр ви је са др жао по е зи ју (Пје сни раз
ли ке) и спев Уз да си Ман да ли је не по кор ни це, 
а од пра те ћих тек сто ва Увод, у ко ме је де таљ но 
опи сао 60 ру ко пи са по е зи је ко је је ко ри стио, де-
се так из да ња по је ди них пе са ма и ра зних ре дак-
ци ја; ру ко пи се, ре дак ци је, из да ња и пре пе ве на 
ла тин ски и на ита ли јан ски је зик Уз да ха Ман
да ли је не по кор ни це. Пр ви део (књи га XXIV) 
из и шао је 1918. го ди не.7 За пр ву књи гу Ре ше тар 
ни је сти гао да са ста ви би о гра фи ју, ка ко је би ло 
уоби ча је но, јер је гра ђа ко ју је ис тра жи вао би ла 
пре о бим на. Пи са ње би о гра фи је од ло жи ла су и 
но ва са зна ња ко ја су га упу ћи ва ла на ко ре спон-
ден ци ју из ме ђу Ђур ђе ви ћа и Ђ. Ма ти ја ше ви ћа, 
на ко ју му је па жњу скре нуо Пе тар Ко лен дић, 
ко ју је тек тре ба ло ис тра жи ти („јер ми у са да-
шњим при ли ка ма ни је би ло мо гу ће да у Ду бров-
ни ку по ку пим по тре би те по дат ке а осо би то да 
про у чим Ђ[ор ђи ће ву] ко ре спон ден ци ју ко ја се 
та мо ба рем од че сти са чу ва ла“ – об ја шња вао је 
у крат ком уво ду). 

У пи сми ма ко ја су Ко лен дић и Ре ше тар из-
ме њи ва ли три де сет и пет го ди на, Ко лен дић је 
слао оба ве ште ња Ре ше та ру о И. Ђур ђе ви ћу и о 
пре пи сци из ме ђу Ђ. Ма ти ја ше ви ћа и Ђу ре ви ћа, 
ко ја ба ца све тла на мно ге стра не књи жев ног и 
кул тур ног жи во та Ду бров ни ка, и у ко јој се на-
ла зе ва жни по да ци из Ђур ђе ви ће ве би о гра фи је. 
На осно ву ње, пи сао је Ко лен дић, мо гу ће је „за 
јед но три де сет го ди на ли је по пра ти ти Ђо ри ћев 
жи вот (8. 4. 1916)“.8

За по че ти рад на Ђур ђе ви ће вој би о гра фи ји 
Ре ше тар је на ста вио на по ре до са при пре ма њем 
дру ге књи ге Ђур ђе ви ће вих де ла, до пу ња ва ју ћи 
је на мно го ме ста ве сти ма ко је је са др жа ла ко-
ре спон ден ци ја Ма ти ја ше вић–Ђур ђе вић, 9 али и 
из дру гих из во ра. У дру гој књи зи, ко ја је има ла 

До бро упу ћен у но ва от кри ћа ру ко пи са, у 
но ве сту ди је и рас пра ве о ду бро вач кој књи жев-
но сти, оба ве штен о све му што се на по љу ра гу зе о-
ло ги је ра ди (о че му све до чи ње го ва ко ре спон ден-
ци ја са са вре ме ни ци ма, нај бо љим по зна ва о ци ма 
исте ма те ри је, пре пу на пи та ња и од го во ра о је зи-
ку, књи жев но сти, ру ко пи си ма, из да њи ма и др.), 
ду бо ко је био убе ђен да је нео п ход но из вр ши ти 
сво је вр сну ре ви зи ју за ста ре лих и не пот пу них 
књи га и за ме ни ти их но вим кри тич ким из да њи-
ма. У же љи не да ис пра вља сво је прет ход ни ке већ 
да сви об ја вље ни тек сто ви, без об зи ра на то ко их 
је при ре дио, бу ду што је мо гу ће тач ни је пре не ти 
и ту ма че ни у но вим из да њи ма, још пре не го што 
је пред у зео обим не рад ње око кри тич ких из да ња, 
Ре ше тар је ука зи вао на не до стат ке и про пу сте 
и у они ма ко ја су се по ја вљи ва ла у окви ру „ста-
ри јех пи са ца ду бро вач ки јех“.6 А за тим је пре шао 
на кри тич ка из да ња, ко ја увек под ра зу ме ва ју 
ве ли ки и оби ман рад на тек сто ви ма, ра зним ре-
дак ци ја ма и ру ко пи си ма. Том ра ду Ре ше тар је у 
пот пу но сти по све тио по след њих два де се так го-
ди на сво га жи во та. Кра ће вре ме их је при пре мао 
док је бо ра вио у За гре бу (до 1928), то се од но си ло 
на при пре му из да ња де ла Иг ња та Ђур ђе ви ћа, 
а нај ве ћим де лом у го ди на ма ко је је про вео у 
Фи рен ци, у ко јој је умро 1942. Из ме ђу 1918. и 
1938. го ди не об ја вио је че ти ри кри тич ка из да ња 
де ла нај ва жни јих ду бро вач ких пи са ца, ко ја пред-
ста вља ју нај вред ни ји са др жај ду бро вач ке књи-
жев но сти: Иг ња та Ђур ђе ви ћа (1918, 1922–1926), 
Ма ри на Др жи ћа (1930), Ши шка Мен че ти ћа и 
Џо ра Др жи ћа и оста ле пе сме Ра њи ног збор ни ка 
(1937), де ли мич но и Џи ва Гун ду ли ћа (у окви ру 
из да ња Ђ. Кер бле ра).

*
У вре ме ка да је Ре ше тар при сту пио ра ду на 

кри тич ким из да њи ма, по ка за ло се да то ком ско-
ро пе де сет го ди на тра ја ња еди ци је Ста рих пи са ца 
хр ват ских, у ко јој су већ об ја вље ни мно ги ду бро-
вач ки ауто ри, још ни је би ло до вољ но спрем ног 
при ре ђи ва ча за оби ман опус на на род ном је зи ку 
Иг ња та Ђур ђе ви ћа. „По след њи ве ли ки пе сник 
ста ро га Ду бро ви ка“, аутор ве ли ког бро ја пе са ма 
на на род ном је зи ку, збир ке пе са ма на ла тин ском 
и пе са ма на ита ли јан ском, по бо жних и ко мич них 
спе во ва, по ко ји ма је био и нај по зна ти ји, Уз да ха 
Ман да ли је не по кор ни це и Су за Ма рун ко вих, 
пре пе ва це лог Псал ти ра и дру ге по е зи је (Му за 
Си чи ли јан ка), Жи во та при све то га Бе не дик та 
(у про зи), рас пра ва на ла тин ским је зи ку (о апо-
сто лу Па влу и др.), обим них спи са на ла тин ском 
је зи ку (би о гра фи ја ду бро вач ких пи са ца и Исто
ри је Или ри је) Иг њат Ђур ђе вић је не сум њи во 
спа дао ме ђу ауто ре чи је де ло за при ре ђи ва ча 

6 Is prav ci i do da ci tek stu sta ri jeh pi sa ca dubrovačkijeh, 
Rad JAZU XLI (1894), 1–31. При мед бе су се од но си ле на из-
да ње по е зи је Ни ко ле На ље шко ви ћа.

7 Dje la In ́aci ja Gi or gi (Ign ́a ta Đorđića), Pje sni raz li ke i 
Uz da si Man da li je ne po kor ni ce, Sta ri pi sci hr vat ski XXIV, Za-
greb, JAZU, 1918.

8 Пи сма Пе тра Ко лен ди ћа Ми ла ну Реше та ру (1906–
1941) на ла зе се у Ин сти ту ту за књи жев ност ЈАЗУ.

9 Због ве ли ког бро ја књи жев но и сто риј ских по да та ка, 
као и по да та ка о Ду бров ни ку и ње го вој кул тур ној исто ри ји 
Ре ше тар је ову пре пи ску и об ја вио: Pi sma Ign ́a ta Đurđevića 
(Đorđića) i Dum Đura Matijaševića (Mat tei), Građa JAZU XI 
(1932), 125–144.
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фраг мен том, то јест по чет ком тра ге ди је, ко ји је об-
ја вио под на сло вом Ју ди та, ка ко се ја сно ви ди из 
јед ног Ко лен ди ће вог пи сма (Сињ, 2. мар та 1922):

„Ни шта ми сте ри о зно у слу ча ју с „Ју ди том“.
Ја сам Вам већ по о дав но, ми слим пре Ва шег 

из да ња „Ју ди те“, пи сао, ка ко бих се за клео, да 
сам не где око 1905. у Фра ње вач кој би бли о те ци 
у Ду бров ни ку чи тао це лу „Ју ди ту“ и то по пре-
пи су Ра фа Ра де ље. 

Кад сам до био Ва ше из да ње, ви део сам да га 
Ви ни сте има ли у ру ка ма, па сам ми слио да је то 
ркп. бр. 83 (199), што га Ви спо ми ње те као не у-
по тре бље на на стр. XLIV. Тај ру ко пис сам он да 
имао у ру ка ма, али то је пре пис фра Кле мен та 
Рај че ви ћа. У ње му је, зби ља, пр ва ре дак ци ја Ђор-
ђи ће ве „Ју ди те“ под нат пи сом „Бе ту ли ја“.“ 

Прет по ста вља ју ћи, на осно ву по сред них по-
да та ка, да не ја сно ћа пра ти и по е зи ју ко ја је са-
чи ња ва ла Ђур ђе ви ћев пе снич ки збор ник Му за 
Си чи ли јан ка, из ко га је имао при ли ку да об ја ви 
са мо две пе сме, и по сле из да ња на ста вио је да 
тра га за њим.12 У да љем ис тра жи ва њу гра ђе на-
и шао је на низ но вих по да та ка из Ђур ђе ви ће ве 
би о гра фи је, ко ји му ни су би ли по зна ти ка да је 
при пре мао кри тич ко из да ње, па је и њих об ја-
вио као до при нос што пот пу ни јем са гле да ва њу 
лич но сти овог зна ме ни тог пи сца.13

Оце не Ре ше та ро вог из дања „Ђур ђе ви ће вих 
дје ла, што су срп ско-хр ват ски на пи са на“ би ле су 
ве ома по хвал не, што је би ло од зна ча ја јер су њи-
хо ви ауто ри би ли нај бо љи по зна ва о ци ду бро вач-
ке књи жев но сти. Обе књи ге је хва лио Ко лен дић 
на ви ше ме ста у пи сми ма. Вин ко Ра да то вић, ко ји 
се и сам ба вио ру ко пи си ма Ђур ђе ви ће вих пе са ма 
и об ја вљи вао их,14 у оп шир ном и де таљ ном при-
ка зу ис та као је све до бре стра не Ре ше та ро вог 
из да ња, али је и до дао низ но вих по је ди но сти о 
ру ко пи си ма, о ре дак ци ја ма, о ре до сле ду на стан ка 
по је ди них спи са до ко јих је у сво јим ис тра жи ва-
њи ма до шао.15 У ко нач ном су ду ис ти цао је да је 

два то ма, кон ти ну и ра не па ги на ци је (XXV, 1–2)10 
об ја вио је Сал ти јер сло вин ски (Ђур ђе ви ћев 
пре пис Псал ти ра), чи је је штам па ње у Ве не ци ји 
1729. над гле дао сам аутор, и про зу – Жи вот 
Све тог Бе не дик та (Život pri sve to ga Be ne dik ta) 
и не ко ли ко ма њих са ста ва. За све ове тек сто ве 
ко ри стио је прет ход на из да ња и до ступ не ру-
ко пи се, пре пи се и ре дак ци је. Осим то га што је 
у по све ти Сал ти је ра сло вин ског са др жан ва-
жан Ђур ђе ви ћев књи жев но и сто риј ски при лог са 
би о гра фи ја ма и ши ро ким пред ста вља њем ра да 
ма те ма ти ча ра Ма ри на Ге тал ди ћа, фи ло зо фа Ан-
то на Ме де, те о ло га Ђур ђа Ду бров ча ни на, јед ног 
од нај зна чај ни јих пе сни ка До мин ка Зла та ри ћа, 
ле ка ра Ђур ђа Ба љи ви ја, па је то био вре дан до-
да так и но вом из да њу, оно је обо га ће но ни зом 
из вор них до ку ме на та о Ђур ђе ви ћу (би о гра фи је 
И. Ђур ђе ви ћа ко је су са ста ви ли ста ри ји би о гра-
фи, Цри је вић, Рас тић, Зла та рић; ано ним на ге-
не а ло ги ја по ро ди це Ђур ђе вић, ге не а ло ги ја ко ју 
је из ра дио Ма ти ја ше вић, пи шче ва кр ште ни ца, 
не ко ли ко ње го вих ва жних пи са ма). Плод ду гог 
ис тра жи ва ња жи во та и ра да Ђур ђе ви ће вог би-
ла је обим на би о гра фи ја, под на сло вом Жи вот 
и рад Иња ци ја Ђор ђи (Ђур ђе ви ћа), штам па на 
1926. го ди не у дру гом де лу де ве те књи ге (XXV, 
2) ко јом је за о кру глио ве ли ки на уч ни по ду хват 
кри тич ког из да ња Ђур ђе ви ће вих де ла. Сва ки 
пе ри од ње го вог жи во та у би о гра фи ји био је те-
мељ но ис тра жен и за сва ку не до у ми цу Ре ше тар 
је тра жио раз ре ше ње.11 Жи во то пис је об у хва-
тио по ре кло по ро ди це Ђур ђе вић, основ не би о-
граф ске по дат ке, све бит не пре о кре те у ње го вом 
жи во ту (од ла зак у Рим, сту па ње у ису со вач ки 
ред, по вра так, пре ла зак у ред бе не дик ти на ца, 
про гон ство у Ита ли ју, по вра так у Ду бров ник, 
бо ра вак у Па до ви, ста ра ње о штам па њу де ла у 
Ве не ци ји и др.). Књи жев ни рад је Ре ше тар пра-
тио од по е зи је, по пе ри о ди ма по ко ји ма се при-
род но раз вр ста ва ла, на на род ном, ла тин ском и 
ита ли јан ском и пре пе ва, пре ко об ја вље них де ла, 
Уз да ха Ман да ли је не по кор ни це и Сал ти је ра 
сло вин ског, до Жи во та Све тог Бе не дик та, обим-
ног исто ри о граф ског спи са Хи сто ри ја илир ска 
или Ста ри не илир ске, на ла тин ском је зи ку, ра да 
на исто ри ји књи жев но сти и те о ло шких ра до ва. 

И по ред то га што је спре ма ју ћи за штам пу пр-
ву у дру гу књи гу Ре ше тар ис тра жио све што му 
је би ло до ступ но, крај ње са ве стан и акри би чан, 
он је и да ље тра гао за но вим по да ци ма, на ро чи то 
ка да су у пи та њу де ла ко ја ни су у пот пу но сти 
би ла осве тље на. Иако је већ об ја вио по е зи ју у 
1918. го ди ни, из пре пи ске са Ко лен ди ћем ви ди 
се да се и да ље рас пи ти вао за не ке пе сме око 
ко јих су оста ле не ја сно ће. Та ко је би ло са ма лим 

10 Dje la In ́aci ja Gi or gi (Ign ́a ta Đorđića), Sal ti jer slo vin ski i 
pro za, Sta ri pi sci hr vat ski XXV, 1–2, Za greb, JAZU, 1922, 1926.

11 На јед но од ње го вих пи та ња та кве при ро де – ка ко је 
гла сио об лик пи шче вог пре зи ме на, бу ду ћи да је би ло ра зних 
ва ри ја на та, Ко лен дић му је у пи сму од 8. апри ла 1916. од го-
ва рао „ka ko su Đorđića zva li nje go vi sa vre me ni ci kad ga ni su 
zva li Gi or gi (čini se Ber nar di – Gi or gi ili ta ko nšto), me ni se sve 
me te pod je zi kom, kao da su ga zva li „Gjurgjić“.

12 Dva pri lo ga o Ig nja ci ju Gjurgjeviću (Gjorgjiću), 1. Mu za 
Sičilijanka, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-
клор 10, 1 (1930), 37–52, 64.

13 Исто, Is pra ve i do pu ne o životu i ra du Gjurgjevića, 60–64.
14 Ne po zna te pje sme Ig nja ta Đorđića, При ло зи за књи-

жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор VI, 1 (1926), 54–86.
15 Dje la Ig nja ci ja Džordži (Ig nja ta Đorđića), Za greb, 1918 

(Sta ri pi sci XXIV), 1922 (Sta ri pi sci XXV, 1) i 1926 (Sta ri pi sci 
1926), При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор X, 
1 (1930), 120–130; X, 2, 278–288.
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го вор, ни ти је до бро чи тао ру копи се, ни је био 
фи ло ло шки до вољ но спре ман за тај по сао, па 
је у из да њу из 1875. би ло не бро је но ме ста ко ја 
су би ла не ра зу мљи ва или не тач но раш чи та на. 
Ка ко се не што слич но, али у знат но ма њој ме-
ри, до га ђа ло и са пр вим из да њем Гун ду ли ће вих 
де ла, штам па них у де ве тој књи зи „ста рих пи са-
ца“, па је дру го из да ње, из 1919, у из ве сној ме ри 
по пра ви ло про пу сте пр вог, при род но је би ло, и 
по треб но да се на чи ни и но во кри тич ко из да ње 
Др жи ће вих де ла.

Са ве ли ким ис ку ством ко је је имао са кри-
тич ким из да њем Ђур ђе ви ће вих де ла, Ре ше тар 
је спрем но при сту пио кри тич ком из да њу Др-
жи ће вих и из ра ди ис црп не би о гра фи је. Ме ђу 
ве ли ким бро јем ста рих књи га и ру ко пи са, ко је 
је то ком го ди на са би бли о фил ском по све ће но-
шћу са ку пљао, у ње го вој при ват ној би бли о те-
ци на ла зи ла су се ра зна из да ња и ру ко пис са 
Др жи ће вим де ли ма. То је сва ка ко би ла ва жна 
осно ва за но во по у зда ни је из да ње. Као што је 
по зна то, је ди ни са чу ва ни ру ко пис са Др жи ће-
вим де ли ма (не свим) био је упра во тај ко ји се 
на шао Ре ше та ро вом вла сни штву (са да се на ла зи 
у „Ре ше та ро вој би бли о те ци“ у Пра гу).18 Иако од 
ве ли ке ва жно сти, по сто ја ње овог ру ко пи са ни-
је би ло до вољ но за утвр ђи ва ње ствар ног оби ма 
Др жи ће вог опу са. Ре ше тар је мо рао те мељ но да 
се по све ти и свим оним де ли ма ко ја ни су би ла 
Др жи ће ва, а из да ва на су под ње го вим име ном, 
као и пи та њем тра ге ди је под на зи вом Хе ку ба 
ко ја је из о ста ла из из да ња Др жи ће вих де ла. Реч 
је би ла о два по бо жна при ка за ња По род Је зу сов 
и По све ти ли ште Абра мо во, ко ја су при пи са на 
Др жи ћу, а то су би ле дра ме Ма вра Ве тра но ви ћа, 
и о Хе ку би ко ја је два пу та штам па на под Ве тра-
но ви ће вим име ном. Исти на је да су у исто ри ји 
књи жев но сти та да већ би ле ис пра вље не не ке од 
тих ве ли ких ома шки, али су за до но ше ње ко нач-
них су до ва Ре ше та ру би ла по треб на и мно га до-
дат на ис тра жи ва ња. На ро чи то су му од ко ри сти 
би ла раз ја шње ња ко ја је до би јао од Ко лен ди ћа у 
то ку ра да на кри тич ком из да њу. Ко лен дић га је 
под се ћао, на при мер, 30. апри ла 1927, да је још 
у сво јој ди сер та ци ји, као и у јед ном ста ром ра ду 
об ја вље ном у Бо ки још 1908 твр дио „да [A bram 

то пр во кри тич ко из да ње Ђур ђе ви ће вих де ла и да 
је „у сва ком по гле ду узор но“. У при ка зу То ме Ма-
ре ти ћа по хва љен је Ре ше та ров по ду хват чим се 
по ја ви ла пр ва књи га. У свом освр ту по зи тив но је 
пи сао и о Ре ше та ро вом из да њу и о Кер бле ро вом 
из да њу Гун ду ли ће вих де ла (то је би ло дру го из-
да ње де ве те књи ге Ста рих пи са ца хр ват ских, са 
Гун ду ли ће вим де ли ма, из 1919), ис ти цао је да су 
оба ауто ра уна пре ди ли из да ња ти ме што се ви ше 
ни су др жа ли пра ви ла ста рих из да ва ча, Па ви ћа, 
Буд ма ни ја, Ва љав ца, али је кри тич ки ука зао и на 
не ке ор то граф ске не до след но сти код Ре ше та ра.16 
И по мен ово га из да ња у окви ру при ка за Ре ше-
та ро вог кри тич ког из да ња де ла Ма ри на Др жи-
ћа Дра го љу ба Па вло ви ћа по твр ђи ва ло је ње го ву 
вред ност: „Ње го во из да ње це ло куп них де ла И. 
Ђор ђи ћа (Ђур ђе ви ћа) [...] као и ово М. Др жи ћа, 
ра ђе но је са рет ким по зна ва њем ства ри и мо же 
слу жи ти као обра зац по сло ви ма ове вр сте“.17 

За ста ре лост пр вих из да ња пе трар ки стич ког 
кан цо ни је ра – Ра њи ни ног збор ни ка, са бра них 
де ла Ма ри на Др жи ћа и Џи ва Гун ду ли ћа, пре-
ва зи ђе ност ме то до ло ги је кри тич ких из да ња, ве-
ли ки број но вих от кри ћа ру ко пи са, ре дак ци ја, 
пре пи са и ста рих из да ња, раз от кри ва ња за блу да 
о аутор ству по је ди них де ла, као и све ве ћи број 
фи ло ло шких рас пра ва о је зи ку ста рих пи са ца, 
до ве ли су до по тре бе да се не ка од нај вред ни јих 
де ла по но во при ре де и штам па ју у кри тич ким 
из да њи ма. Од мах по сле из да ва ња Ђур ђе ви ће вих 
де ла Ми лан Ре ше тар је на ста вио са при пре ма-
њем и при ре ђи ва њем но вих (по но вље них) из да ња 
(де ла Ма ри на Др жи ћа, Ра њи ни ног збор ни ка и 
Џи ва Гун ду ли ћа)

*
Де ло Ма ри на Др жи ћа, као и ње гов жи во то пис 

би ли су то ком не ко ли ко де це ни ја стал на те ма 
Ре ше та ро вих ис тра жи ва ња и сту ди ја. Основ ни 
раз лог је сва ка ко био у то ме што је би ла реч о нај-
вред ни јим оства ре њи ма ду бро вач ке ре не сан се и 
што су све Др жи ће ве ко ме ди је пи са не у про зи, па 
су сто га са ме по се би би ле и је зич ки спо ме ни ци. 
Пр во из да ње Др жи ће вих де ла, ко је се по ја ви ло 
у сед мој књи зи еди ци је „Ста ри пи сци хр ват ски“, 
1875, при ре дио је Фра њо Пе тра чић. У ово из да-
ње су ушла сва она де ла за ко ја се та да сма тра ло 
да су Др жи ће ва. На осно ву но вих ис тра жи ва ња 
и от кри ћа убр зо се по ка за ло да су се у том из-
да њу на шла ту ђа де ла јер се Пе тра чић осла њао 
на не по у зда не из во ре, а да су из о ста ла не ка од 
Др жи ће вих де ла. Са сва ким но вим от кри ћем (то 
се од но си ло ко ли ко на књи жев на де ла, то ли ко 
на Др жи ће ву, до та да ма ло по зна ту би о гра фи ју) 
Пе тра чи ће во из да ње је гу би ло на зна ча ју. Осим 
то га, Пе тра чић ни је до бро по зна вао ду бро вач ки 

16 T. Maretić, Dvi je naj no vi je knji ge „Sta rih pi sa ca hr vat
skih“, Lje to pis JAZU XXXIV (1919), 104–109.

17 Dje la Ma ri na Držića, Sta ri pi sci hr vat ski, knji ga VII, 
dru go iz da nje. Za štampu pri re dio Mi lan Rešetar. U Za gre bu 
1930, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор XII, 
2–3 (1932), 216–219.

18 Slovanská kni hov na, Pra ha, Rešetarova kni hov na Ra
gu sian, Ru ko pisy, 337 (46), Strac ci di pro se e di ver si, tol ti dal la 
Co me die di Ma ri no Dar scich. Pje rin, Skup, Gju ho Ker pe ta, Man-
de, Ar ku lin, Dun do Ma ro je.
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ход ног и сто га што је Ре ше тар па жњу по све тио 
је зи ку и ор то гра фи ји, ис прав ном чи та њу из вор ног 
ру ко пи са (ве ли ки број по гре ша ка у прет ход ном 
из да њу, што је до во ди ло до не ра зу ме ва ња или по-
гре шног схва та ња Др жи ће вог тек ста). Ре ше тар је 
до след но ис прав љао ин тер пунк ци ју, са ста вље но 
пи са ње ре чи, ор то граф ски ујед на ча вао пи са ње 
по је ди них гла со ва (у че му, ипак, ни је увек мо гао 
да на ђе пра во ре ше ње, што му је у по ле ми ка ма за-
ме ра но). По ред ра зних опа ски о Др жи ћу у окви ру 
дру гих, по себ но фи ло ло шких рас пра ва, Ре ше тар 
је, по сле кри тич ког из да ња, пи сао у обим ној сту-
ди ји о је зи ку Ма ри на Др жи ћа.21 Ово из да ње је, и 
по ред при мед би, на уч на јав ност од лич но оце ни-
ла јер је це ни ла це ли ну по ду хва та. Ре че но је да 
„обе ле жа ва зна ча јан да тум у раз вит ку ју жно сло-
вен ске фи ло ло шке на у ке“ и да све до чи о „ве ли-
ком успе ху [...] у овој на уч ној гра ни“.22 Дра го љуб 
Па вло вић је у сво ме при ка зу ис та као све до бре 
стра не из да ња, ко је „мо же слу жи ти као обра зац 
по сло ви ма ове вр сте“ за др жа ва ју ћи се на књи жев-
но и сто риј ским вред но сти ма, и по себ но на гла сио 
ве ли ки до при нос Др жи ће вој би о гра фи ји, ко ју је 
обо га ти ло пр во об ја вљи ва ње но во от кри ве них Др-
жи ће вих за ве ре нич ких пи са ма.23 Пи сма је у Фи-
рен ци про на шао је дан од Др жи ће вих би о гра фа, 
Жан Дер, и усту пио је Ре ше та ру да их об ја ви. Уз 
уз др жа не при мед бе и Пе тар Ко лен дић је по хвал-
ним то ном пи сао Ре ше та ру:

„Za te kao sam Vaš po klon: raskošno iz da nje 
Držićevih de la u savršenoj re dak ci ji, ka ko vu ste sa mo 
Vi mo gli da ti [...] Ov de-on de ne slažem se s Va ma, 
kao što mi slim da ne ma te na ne kim me sti ma pra va 
ni u „Pri lo zi ma X“, ali o tom ću Vam na knad no pi sa ti 
s vre me nom...“ (Sko plje, 28. ma ja 1930)

Не по сред но по што су из и шла Др жи ће ва де ла, 
Жан Дер, ко ме је Ре ше тар ви ше пу та за хва лио 
што му је усту пио за об ја вљи ва ње Др жи ће ва за -
ве ре нич ка пи сма, про на шао je у ду бро вач ком 
ар хи ву још не ко ли ко но вих ве сти о Ма ри ну Др-
жи ћу и дао их Ре ше та ру. Ре ше тар их је об ја вио, 
уз об ја шње ње: „иако су то сит ни је ства ри, кад се 
ра ди о Др жи ћу, ми слим да се мо ра ју из ни је ти на 
сви јет“.24 То су би ли но ви по да ци о ње го вој слу жби 

= По све ти ли ште Абра мо во] ни је Др жи ћев“; 
исто је твр дио, а по ка за ло се да је тач но да ни 
„По ро ђе ње“ ни је Др жи ће ва дра ма. По што је раз-
ре ше на не до у ми ца око аутор ства два при ка за ња, 
на осно ву ме трич ких ана ли за Ми ло рад Ме ди ни 
и Ко лен дић су све из ве сни је ви де ли у Др жи ћу 
ауто ра пре пе ва Еври пи до ве Хе ку бе (пре ко по-
сред ног ита ли јан ског пре во да Л. Дол чи ја), што је 
по у зда но по твр дио Ко лен дић у ра ду Срп ско хр
ват ски пре вод Дол че о ве Хе ку бе,19 а свој на лаз 
ка сни је још и обо га тио но вим по да ци ма („Po me-
nu li su mi u Šibeniku da im nađem kup ca, je dan 
ru ko pis Držićeve „He ku be“ Le po se u nat pi su kaže 
Ec hu ba Trayedia Ma ri na Dar xic chia Du brov ca ni na 
[...] Ali što je naj za ni mlji vi je, u nat pi su se kaže, da 
je „He ku bu“ pred sta vlja la u Du brov ni ku „Družina 
od Bi za ra 29. ja nu a ra 1559“. 27. sep tem bar 1931). 

На осно ву свих до та да шњих ана ли за и от-
кри ћа ко ја је да ла књи жев на исто ри ја Ре ше тар је 
ус по ста вио оквир Др жи ће вог књи жев ног опу са, а 
уну тар то га, пре ма та да по зна тим чи ње ни ца ма, 
хро но ло ги ју из да ња, ре до след на стан ка по је ди-
них дра ма и вре ме њи хо вог из во ђе ња. То је био 
ве ли ки на пре дак у од но су на пр во из да ње. У но во 
кри тич ко из да ње ушла су сле де ћа де ла: Пје сни 
љу ве не, Ве не ре, Ста нац, Ти ре на, Гри жу ла, Ман
де, Скуп, Дун до Ма ро је, Ар ку лин, Џу хо Кр пе та, 
Пје рин и Хе ку ба.20 (Не ка од ових де ла, чи ји по-
че ци, а са мим тим и на сло ви, ни су са чу ва ни, по-
ми њу се у ли те ра ту ри и под дру гим на сло ви ма.)

На исти на чин, пре тре са ју ћи и про ве ра ва ју ћи 
све до та да шње из во ре, ар хив ске по дат ке, на пи се 
и прет по став ке о Др жи ће вом жи во ту, о ко ме је, 
у осно ви, би ло ма ло по у зда них чи ње ни ца (и до 
да нас су не по зна ти ве ли ки пе ри о ди у Др жи ће вом 
жи во ту), уз но ва лич на ис тра жи ва ња Ре ше тар је 
са ста вио пи шчев жи во то пис ко ји је ње го ву лич-
ност учи нио бли жом и ја сни јом. Ис тра жу ју ћи по-
ре кло и при ро ду нео бич не ре не сан сне лич но сти, 
на осно ву по зна тих по да та ка, аван ту ри стич ке 
по те зе, бо рав ке ван Ду бров ни ка, у Ве не ци ји, у 
Си је ни, уче шће у та мо шњем по зо ри шном жи во-
ту и др. Ре ше тар ни је са гле да вао пи шче ву би о-
гра фи ју одво је но од књи жев ног ства ра ња већ у 
све тлу ме ђу соб не за ви сно сти из ме ђу књи жев ног 
и по зо ри шног ра да и жи во та. Би о гра фи ја, ко ја је 
до но си ла до та да нај пот пу ни ју сли ку о Др жи-
ће вом жи во ту, до пу ње на је вред ним при ло зи ма 
– Др жи ће вом би о гра фи јом ко ју је са ста вио Са ро 
Цри је вић (Ma ri nus Dar si us), на ла тин ском је зи ку, 
из во ди ма из ге не а ло ги ја по ро ди це Др жић (Dar sa) 
из по сто је ћих ге не а ло ги ја ду бро вач ких гра ђа на, 
из вор ним до ку мен ти ма.

По ред ус по ста вља ња це ло куп ног Др жи ће вог 
опу са, но во из да ње је би ло мно го бо ље од прет-

19 Srp sko hr vat ski pre vod Dolčeove „He ku be“, Izvještaj ć. k. 
ko tor ske gim na zi je za šk. god. 1909–1910, Ko tor 1910, 3–16.

20 Dje la Ma ri na Držića, dru go iz da nje (sa dvi je ta ble), 
Sta ri pi sci hr vat ski VII, Za greb, JAZU, 1930.

21 Je zik Ma ri na Držića, Rad JAZU 248: 111 (1933), 99–238.
22 Ото кар Кол ман, Mi lan Rešetar, Dje la Ma ri na Držića. 

Dru go iz da nje (sa dvi je ta ble), SPH, VII, Za greb, 1930, Ју жно-
сло вен ски фи ло лог XI (1931), 241–273.

23 Д. Па вло вић, Dje la Ma ri na Držića..., При ло зи за књи-
жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор XII, 2–3 (1932), 216–219.

24 Pri log bi o gra fi ji Ma ri na Držića, При ло зи за књи жев-
ност, је зик, исто ри ју и фол клор X, 2 (1930), 219–221.
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Ре ше та ро во но во „са свим пре у де ше но“ кри-
тич ко из да ње Ра њи ни ног збор ни ка ко нач но је 
на нај ко рект ни ји на чин пред ста ви ло нај ста ри ју 
ду бро вач ку по е зи ју на на род ном је зи ку и су шти-
ну то га је зи ка на ко ме је пи са на.27 

*
Го ди ну да на по сле Ра њи ни ног збор ни ка по-

ја ви ло се Ре ше та ро во но во из да ње Гун ду ли ће-
вих де ла (тре ће из да ње де ве те књи ге „ста рих 
пи са ца“).

Гун ду ли ће вим де лом у це ли ни, по себ но 
Осма ном, Ре ше тар је био ду го за о ку пљен. У ње-
го вој лич ној би бли о те ци на ла зи ла су се нај ста-
ри ја из да ња Осма на, два ду бро вач ка, из 1826. 
и 1838, бу дим ско ћи ри лич ко из да ње Јев те По-
по ви ћа из 1827, ду бро вач ка из да ња дра ма Ари
јад не, Ди ја не, Ар ми де, Ду брав ке, Про зер пи не 
угра бље не и не ких пе са ма из пр ве по ло ви не XIX 
ве ка, не ко ли ко из да ња Пје сни по кор них Кра ља 
Да ви да и Су за си на раз мет но га. У сво јој збир-
ци ру ко пи са имао је три пре пи са Осма на, два из 
XVIII ве ка, од ко јих је је дан на чи нио ду бро вач ки 
пи сац Ан тун Гле ђе вић, тре ћи с по чет ка XIX, као 
и пре пис оста лих Гун ду ли ће вих де ла, из пе ра 
Ми ха Џо на Рас ти ћа, из 1755. го ди не. Пра тио је 
ли те ра ту ру о Гун ду ли ћу, при ка зао је Јен се но-
ву сту ди ју на не мач ком је зи ку Гун ду лић и ње
гов Осман,28 Шер це ров чла нак о Гун ду ли ће вом 
осмер цу,29 ана ли зи рао Гун ду ли ће ву ме три ку,30 
от кри вао би о граф ске по дат ке (о пе сни ко вој мај-
ци, о ње го вој са хра ни).31 Ка да се по ја ви ло дру го 
кри тич ко из да ње Гун ду ли ће вих де ла, ко је је при-
ре дио Ђу ро Кер блер, 1919, про пра ће но озбиљ ним 
кри ти ка ма,32 и Ре ше тар је пи сао о ње му ве о ма 
оп шир но, бу ду ћи да је пред мет по зна вао знат но 
ду бље од при ре ђи ва ча, у на ме ри да су ге ри ше шта 
би све ва ља ло до ра ди ти и ис пра ви ти, по себ но 

и о по ро ди ци ко ји су сва ка ко упот пу ња ва ли Др-
жи ће ву би о гра фи ју. 

За јед но са оце на ма Ре ше та ро вог кри тич ког 
из да ња и са ка сни јим до да ци ма, ус по ста вљен је, 
ко ли ко се нај бо ље мо гло, текст Др жи ће вих де ла 
ко ји је по у зда на осно ва за сва ка сни ја ба вље ња 
ства ра ла штвом нај вред ни јег ду бро вач ког ре не-
сан сног пи сца. 

*
Као што је због мно гих не до ста та ка пр вог 

из да ња Др жи ће вих де ла Ре ше тар не пре ста но 
ра дио на то ме да их ис пра ви, јер је знао да од то-
га за ви си ко ли ко ће Др жић би ти схва ћен и ка ко 
ће се су ди ти умет нич ким вред но сти ма ње го вих 
оства ре ња, та ко је се од но сио и пре ма зна ме ни-
том Ра њи ни ном збор ни ку ду бро вач ке пе трар-
ки стич ке ли ри ке, с по чет ка XVI ве ка. Збор ник 
је об ја вљен већ у дру гој књи зи „Ста рих пи са ца 
хр ват ских“, а при ре дио га је Ва тро слав Ја гић. 
По ред то га што је са др жао ви ше сто ти на пе са ма 
нај бо љих пе сни ка ра не ре не сан се, бо гат ство овог 
збор ни ка је би ло у је зи ку на ко ме је та по е зи ја 
ства ра на. Ка ко је из тог вре ме на са чу ва но ве о ма 
ма ло спо ме ни ка ове вр сте на на род ном је зи ку, 
гра ђа са др жа на у ви ше хи ља да сти хо ва би ла је 
вред на осно ва за сва фи ло ло шка ис тра жи ва ња, 
за пре по зна ва ња за ко ни то сти је зич ких, за ис пи-
ти ва ња ме три ке, сти ла, књи жев ног је зи ка итд., и 
низ Ре ше та ро вих фи ло ло шких рас пра ва за сни-
вао се на је зич кој гра ђи ово га збор ни ка.

Пр во, Ја ги ће во из да ње, вре ме ном је за ста ре-
ло јер су но ви ру ко пи си или они ко је он ни је ко-
ри стио на раз не на чи не оспо ра ва ли пр во бит ни 
склоп ово га из да ња. Ка ко су ти ру ко пи си у мно-
го че му би ли про из вољ ни и не сре ђе ни, пе сме 
из ме ша не, про ду бљи ва ло су пи та ње аутор ства 
ни за пе са ма (бу ду ћи да су у збор ни ку мно ге би-
ле без име на ауто ра), ко је, и по ред свих ка сни-
јих ис тра жи ва ња и раз ре ша ва ња по је ди нач них 
не до у ми ца, ни до да нас ни је до би ло ко нач ни 
од го вор. Не јед на ки по вред но сти, и по ред то-
га што је Ре ше тар ко ри стио нај бо љи, та ко зва ни 
за дар ски ру ко пис, ти су ру ко пи си раз ли чи тим 
и не си гур ним ор то граф ским ре ше њи ма ре ме-
ти ли из вор ну ме три ку, у њи ма су се гу би ле 
ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке не ких пе сни ка, 
уно си ли су не до у ми це у зна че ња ре чи, уда ља-
ва ли књи жев ну реч од пе снич ке сли ке ко јој је 
на ме ње на. О свим тим про бле ми ма Ре ше тар је 
пи сао,25 не пре ста но у же љи да нај ста ри ју по е-
зи ју учи ни што ја сни јом и бли ском из вор ном 
об ли ку и да у њој пре по зна за ко ни то сти је зи ка 
то га вре ме на. О је зи ку је рас пра вљао и по во дом 
по ле ми ке ко ју је во дио Ар ту ро Кро ни ја кри ти-
ку ју ћи ста ро Ја ги ће во из да ње.26

25 Autor stvo pje sa ma Ran ́i ni na Zbor ni ka, Rad JAZU 247: 
110 (1933), 92–147.

26 Je zik pje sa ma Ran ́i ni na Zbor ni ka, Rad JAZU 255: 114 
(1936), 77–219.

27 Pje sme Šiška Menčetića i Góre Držića i osta le pje sme 
Ran ́ini na zbor ni ka, dru go, sa svim preudešeno iz da nje, Sta ri 
pi sci hr vat ski II, Za greb, JAZU, 1937.

28 Jen sen A., Gundulić und sein Osman, Archiv für slavi-
sche Philogie XXIII (1901), 274–275.

29 Scher zer I., Gundulićev osme rac, Ar chiv für sla vische 
Phi lo gie XXVI (1904), 126–128.

30 Die Me trik Gundulić’s, Ar chiv für sla vische Phi lo gie XXV 
(1903), 250–289. – Об ја вље но и у пре во ду Ми ло ша Ив ко ви ћа, 
Гун ду ли ће ва ме три ка, Про свет ни гла сник XXIV (1903).

31 Wer war Gundulić’s Mut ter?, Ar chiv für sla vische Phi lo-
gie XXXI (1910), 478; Ko je ga je da na umro i gdje je sa hra njen 
Gundulić, Du brov nik 26: 17 (1939), 1–2.

32 Ал. Сто ји ће вић, Sta ri pi sci hr vat ski, Knji ga IX, Dje la 
Điva Fra na Gundulića, dru go iz da nje, Za greb, 1919, Ју жно-
сло вен ски фи ло лог II, 1–2 (1921), 136–147.
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до да так Ре ше та ров о ре дак ци ја ма и ру ко пи си ма 
Гун ду ли ће вог „Осма на“.

У пред го во ру тре ћег из да ња,35 Ре ше тар је 
на зна чио ко је је из ме не вр шио у Кер бле ро вом 
тек сту. Из ме не су се де лом од но си ле на фак-
то граф ске ис прав ке ве за не за не ка Гун ду ли ћу 
при пи си ва на де ла (У смрт Ма ри је Ка лан дри це, 
пре вод два пе ва ња Је ру со ли ма осло бо ђе на, за 
ко ја је већ ра ни је утвр дио да не при па да Гун-
ду ли ћу). До ста је ин тер вен ци ја би ло у тек сту 
Осма на, бу ду ћи да је по сто ја ње ве ли ког бро ја 
пре пи са, са ра зним из ме на ма, до да ци ма и по-
на вља њи ма, че сто ста вља ло при ре ђи ва ча пред 
те шке про бле ме за ко ју се ва ри јан ту опре де ли ти 
(„од ва ри јан ти [...] ја сам узи мао у текст ону за 
ко ју сам ја, ма с ко је га раз ло га, ми слио да нај бо ље 
од го ва ра ори ги нал ном тек сту, па у то ме по гле ду 
че сто од сту пам од Кер бле ро ва тек ста“). Унео је 
низ ор то граф ских ис прав ки и до дат не бе ле шке 
у ко мен та ре. На кра ју је на гла сио да за све ва ри-
јан те узе те из ра зних ру ко пи са и из да ња „ја ма чи 
је ди но Кер блер“, јер би сва ка на кнад на кон тро ла 
зна чи ла при ре ђи ва ње но вог из да ња.

По сле ово га из да ња Ре ше тар је на пи сао још 
јед ну сту ди ју о Гун ду ли ћу, то јест о глав ним осо-
би на ма ње го во га је зи ка,36 при лог о пе сма ма ко је 
су по гре шно при пи си ва не Гун ду ли ћу37 и је дан 
осврт на сва Ака де ми ји на из да ња Осма на. Ти ме 
је ко нач но за вр ше но тре ће кри тич но из да ње и 
Ре ше та ро во раз ми шља ње о Гун ду ли ћу и ње го вим 
де ли ма, чи ме је исто вре ме но за о кру жен ње гов 
вред ни рад и на кри тич ким из да њи ма ду бро-
вач ких пи са ца.

Кри тич ка из да ња ду бро вач ких пи са ца ко ја 
је Ре ше тар при ре дио пред ста вља ју је дан од нај-
вред ни јих до при но са фи ло ло шким и књи жев-
но и сто риј ским про у ча ва њи ма и ту ма че њи ма 
ду бро вач ке књи жев но сти.

у кри тич ком из да ва њу Осма на.33 Об ја вио је и 
је дан обим ни ји, пре глед ни при лог о Осма ну,34 у 
ко ме је до та као све те ме ко је су од ва жно сти за 
раз у ме ва ње ово га епа.

Но во, тре ће кри тич ко из да ње Гун ду ли ће вих 
де ла има ло је сво ју пред и сто ри ју. Под сти цај за 
дру го из да ње, ка ко је пи сао ње гов при ре ђи вач 
Ђу ро Кер блер, ни је до шао из по тре бе да се са-
чи ни бо ље из да ње од пр вог из 1877. већ сто га 
што је пр во би ло рас про да то. Ме ђу тим, ка ко је 
оно оди ста би ло по мно го че му пре ва зи ђе но 
(то се по себ но од но си ло на из да ње Осма на), 
Кер блер се за ло жио да то бу де пра во кри тич ко 
из да ње. На рас по ла га њу је имао но ве пре пи се 
Осма на и дру гих де ла, у исто ри ји књи жев но-
сти би ло је но вих от кри ћа о Гун ду ли ћу, ме ђу-
тим, из ра зних раз ло га, Ђу ро Кер блер, ко ји ни је 
био сла ви ста, ни је ис пу нио оче ки ва ња но во га 
из да ња. То дру го из да ње про пра ће но је ни зом 
при мед би и кри ти ка, па је аутор од лу чио да 
при ре ди тре ће кри тич ко из да ње. У при ре ђи-
ва њу је при лич но од ма као, на ро чи то ра де ћи 
на по ре ђе њу ра зних ру ко пи са Осма на, али га 
до смр ти ни је за вр шио. Та да је Ре ше та ру, ко ји 
је Кер бле ру, по ње го вим ре чи ма, „про ку ша ним 
са вје ти ма уоп ће нај ви ше по мо гао“ 1931. го ди не 
по ве ре но да пре гле да за о ста ли ру ко пис Кер бле-
ро вог из да ња и при ре ди но во. 

У но вом из да њу об јав ље ни су Гун ду ли ће ва 
би о гра фи ја, опи си ру ко пи са и из да ња свих Гун-
ду ли ће вих де ла, дра ме Ари јад на, Про зер пи на, 
Ду брав ка, Ди ја на, Ар ми да, пре пев пса ла ма, Су
зе си на раз мет но га, Осман и још не ко ли ко пе-
са ма. У до дат ку су об ја вље не све че ти ри до пу не 
Осма на, Сор ко че ви ће ва, Зла та ри ће ва, из бу дим-
ског из да ња и Ма жу ра ни ће ва, као и не ко ли ко 
дру гих при ло га за ко је је Ре ше тар ина че ми слио 
да их тре ба из о ста ви ти. Но ви ну је пред ста вљао 

33 Dje la Dživa Fra na Gundulića, Za greb, 1919, Sla via II 
(1923–1924), 138–153.

34 Гун ду ли ћев „Осман“, Брат ство XVII (1922), 117–153.
35 Dje la Điva Fra na Gundulića, treće iz da nje, za štampu 

pri re dio Đuro Ker bler, a pre gle dao Mi lan Rešetar, Sta ri pi-
sci hr vat ski IX, treće iz da nje, Za greb, JAZU, 1938. Pred go vor 
pregledavčev, VII–XIII.

36 Glav ne oso bi ne Gundulićeva je zi ka, Rad HAZU 272: 
123 (1941), 45–66.

37 Pje sme pri pi si va ne Gunduliću, Rad HAZU 272: 123 
(1941), 45–66.


