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уоста лом, ауто ру до не ла зва ње уни вер зи тет ског 
на став ни ка сло вен ске фи ло ло ги је. Иден ти чан 
„не спо ра зум“ по на вља се и са два ра да о ду бро-
вач ким до ку мен ти ма и пре пи си ма ко ји су до-
жи ве ли сво ја пр ва из да ња у збир ци Љу бо ми ра 
Сто ја но ви ћа Ста ре срп ске по ве ље и пи сма 1929. 
и 1934. го ди не.7 Ипак, сва три на ве де на тек ста 
са др же дра го це не по дат ке о ин сти ту ци о нал ном 
раз во ју ћи ри лич ке до ку мен тар не пи сме но сти 
у сред њо ве ков ном Ду бров ни ку и лич но сти ма 
ње них глав них но си ла ца, док рас пра ве о од но-
си ма из ме ђу ви ше стру ких при ме ра ка по је ди них 
до ку ме на та не по сред но до при но се њи хо вој ди-
пло ма тич кој ана ли зи, обез бе ђу ју ћи на тај на чин 
фи ло ло гу Ре ше та ру ме сто ме ђу исто ри ча ри ма 
ду бро вач ке срп ске кан це ла ри је и су де о ни ци ма у 
кри тич кој об ра ди ове ве о ма дра го це не ску пи не 
исто риј ских из во ра. 

С дру ге стра не, ве ли ки број Ре ше та ро вих ра-
до ва из исто ри је књи жев но сти ко ри сти гра ђу и 
ис тра жи вач ки при ступ ко ји се мо гу сма тра ти 
свој стве ним исто ри ча ри ма. Ов де у пр вом ре ду 
спа да ју про со по граф ске цр ти це о ста рим ду бро-
вач ким књи жев ни ци ма – на при мер, Ре ше тар 
све до чан стви ма хе рал дич ких из во ра по твр ђу је 

У тре ћем то му Ен ци кло пе ди је срп скохр
ват скосло ве нач ке, штам па ном 1928. го ди не, 
Ми лан Ре ше тар је пред ста вљен као „про фе сор 
Уни вер си те та у пен си ји“ ко ји се „ба ви нај ви ше 
срп ско хр ват ским је зи ком, ње го вом исто ри јом, 
ди ја лек ти ма и ак цен то ло ги јом, ста ром ду бро-
вач ком књи жев но шћу и у оп ште ду бро вач ким 
ста ри на ма“.1 За и ста, Ре ше тар је у свој ству са-
рад ни ка на том ен ци кло пе диј ском про јек ту, 
по ред од ред ни ца о ду бро вач кој књи жев но сти, 
по зо ри шту и де се ти на ма Ду бров ча на ко ји су 
оста ви ли траг на раз ли чи тим по љи ма пи са ног 
ства ра ла штва, та ко ђе об ра дио де се так пре вас-
ход но исто риј ских лич но сти ста рог Ду бров ни ка 
и на пи сао оп ши ран при каз исто ри је гра да.2 Још 
јед ну по твр ду да су са вре ме ни ци овог ро ђе ног 
Ду бров ча ни на и ви ше стру ког ака де ми ка сма-
тра ли ка ко фи ло ло гом и исто ри ча рем књи жев-
но сти та ко и исто ри ча рем по себ но по све ће ним 
про шло сти свог за ви ча ја, пру жа Збор ник из 
ду бро вач ке про шло сти Ми ла ну Ре ше та ру о 
70ој го ди шњи ци жи во та, у ком су тек сто ви 
при ло же ни на дар ју би ла ру гру пи са ни у исте 
три це ли не – исто риј ску, књи жев ну и је зич ку.3 
Ипак, у ка сни јим ен ци кло пе диј ским при ка зи ма 
и оп шти јим пре гле ди ма Ре ше та ро ве де лат но сти 
ње го во ба вље ње ду бро вач ком исто ри јом не ма ни 
при бли жно та ко ис так ну то ме сто.4 Та окол ност 
мо же се ту ма чи ти као по сле ди ца не у мит ног, па и 
објек тив ног, су да вре ме на, али у на шој пред ста-
ви о Ре ше та ру и ње го вој уло зи у ис тра жи ва њу 
ду бро вач ке про шло сти она ства ра сво је вр сну 
пра зни ну ко ја за вре ђу је по ку шај по пу ња ва ња.5

Пре ци зно од ре ђи ва ње де ла Ре ше та ро вог опу-
са у ко јем он на сту па као исто ри чар Ду бров-
ни ка ну жно по ста вља про блем гра ни ца из ме ђу 
фи ло ло ги је, исто ри је књи жев но сти и исто ри је 
као срод них ди сци пли на скло них те мат ском 
пре кла па њу и про жи ма њу ис тра жи вач ких при-
сту па. До бар при мер пру жа обим на сту ди ја о 
ду бро вач ким по ве ља ма из раз до бља од XIII до 
XV ве ка, ко ју је Ре ше тар об ја вио у Ја ги ће вом 
Ар хи ву за сло вен ску фи ло ло ги ју 1894. и 1895. 
го ди не.6 Иако би исто ри чар из ње ног на сло ва 
нај пре оче ки вао ди пло ма тич ку или исто риј ско-
прав ну ана ли зу ду бро вач ке до ку мен тар не за о-
став шти не тог вре ме на, она у ства ри ко ри сти бо-
га ти фонд ду бро вач ких ћи ри лич ких до ку ме на та 
као под ло гу за фи ло ло шка ис тра жи ва ња ко ја су, 

Небојша Порчић

МИЛАН РЕШЕТАР КАО ИСТОРИЧАР ДУБРОВНИКА

1 На род на ен ци кло пе ди ја срп скохр ват скосло ве нач
ка III, За греб 1928, 762 (Алек сан дар Бе лић).

2 На род на ен ци кло пе ди ја I, За греб 1925, 660–667.
3 Zbor nik iz dubrovačke prošlosti Mi la nu Rešetaru o 70oj 

godišnjici života pri ja te lji i učenici, Du brov nik 1931.
4 Уп. Mir ko Deanović, Mi lan Rešetar, Lje to pis JAZU 54 

(1949), 336–352; Ben ko Hor vat, Prof. Mi lan Rešetar: po vo dom 
desetogodišnjice smr ti, Nu mi sma ti ka V (1953), 80–86; En ci klo
pe di ja Lek si ko graf skog za vo da VI, Za greb 1962, 416; En ci klo pe
di ja Ju go sla vi je VII, Za greb 1968, 66–67; Ма ла ен ци кло пе ди ја 
Про све та, Бе о град 19783, 61; Ma ria Ri ta Le to, Mi lan Rešetar, 
Za greb 1989; Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, Бе о град 
1997, 621; Zbor nik o Mi la nu Rešetaru – književnom kritičaru i 
fi lo lo gu, Za greb 2005; Hr vat ska en ci klo pe di ja IX, Za greb 2007, 
301–302; Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, Бе о град 2008, 950. 

5 По ред сра змер но де таљ ног пре гле да Ма ри је Ри те Ле то 
у пр вом сег мен ту ње ног по гла вља по све ће ног Ре ше та ро вом 
опу су (ibi dem, 33–40), по се бан осврт на овај аспект ње го ве де-
лат но сти пру жа са мо рад Сла ви це Сто јан у по ме ну том збор-
ни ку из 2005. го ди не – Sla vi ca Sto jan, Dubrovačka sva ko dne
vi ca u književnopo vi je snom ra du Mi la na Rešetara, 213–228.

6 Die ragusanischen Urkunden des XIII. bis XV. Jahrhun
derts, Archiv für slavische Philologie 16 (1894), 321–386; 17 
(1895), 1–47 (бр. 28 и 30 у би бли о гра фи ји при ло же ној у овом 
збор ни ку).

7 Но ве ду бро вач ке по ве ље Сто ја но ви ће ва збор ни ка, 
Глас СКА 169 (1934), 121–166 (бр. 293); Ник ша Зви је здић, ду
бро вач ки срп ски кан це лар XV. ви је ка, Глас СКА 169 (1934), 
167–209 (бр. 292).
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али и вер ски жи вот, суд ство, ка зне на по ли ти ка, 
јав на без бед ност, др жав но уре ђе ње и по ло жај 
раз ли чи тих дру штве них гру па, од вла сте ле до 
по слу ге и сред њо ве ков них ро бо ва.

Ма да је ова „си сте ма ти за ци ја“ на сту пи ла тек 
ду бо ко у зре лом до бу ње го вог ства ра ла штва, Ре-
ше та ро ве исто ри о граф ске те жње по че ле су да 
се ис по ља ва ју знат но ра ни је. Пр вим ње го вим 
исто ри о граф ским тек стом о Ду бров ни ку мо же 
се сма тра ти при лог у Ста ри на ма Ју го сла вен ске 
ака де ми је за 1893. го ди ну, у окви ру ко јег су об-
ја вље на и крат ко про ко мен та ри са на два пи са на 
све до чан ства о стра да њу гра да у „Ве ли кој тре-
шњи“, ра зор ном зе мљо тре су од 6. апри ла 1667. 
го ди не.13 Фор мал но бли ска та да до ми нант ном 
по зи ти ви стич ком усме ре њу исто риј ских ис тра-
жи ва ња на до га ђај ну исто ри ју, ова те ма се та ко ђе 
са свим до бро укла па у Ре ше та ров кул тур но и-
сто риј ски при ступ ду бро вач кој про шло сти, као 
по је ди нач но ве ро ват но нај зна чај ни ји до га ђај за 
уну тра шњи жи вот гра да у мно го ве ков ном раз до-
бљу ње го ве са мо стал но сти. Отуд не из не на ђу је 
што јој се и ка сни је вра ћао – 1901. го ди не, ка да се 
освр нуо на још јед но дра го це но пи са но све до чан-
ство оче ви ца, и 1936, ка да је при ка зао де ло ва ње 
ду бро вач ких ор га на вла сти у ме се ци ма по сле 
ка та стро фе,14 док се 1929. го ди не по за ба вио и ни-
зом ма њих по тре са ко ји су уз не ми ра ва ли ста нов-
ни штво Ду бров ни ка у пе тој де це ни ји XIX ве ка.15 

За ни мљи во је при ме ти ти ка ко је Ре ше тар на 
сли чан на чин сво јим ин те ре со ва њи ма под ре ђи-
вао још јед ну оми ље ну фор му по зи ти ви стич ке 
исто ри о гра фи је – би о гра фи ју. На по че так ове 
ску пи не ње го вих ра до ва мо же се ста ви ти текст 
из 1899. го ди не Ду бро вач ки по по ви у по чет ку 

по ро дич но по ре кло мај ке пе сни ка Ива на Гун ду-
ли ћа, по да ци ма фи рен тин ског двор ског ле то пи-
са да ти ра ње го ву пе сму по све ће ну то скан ском 
вој во ди Фер ди нан ду II, а на осно ву бе ле жа ка из 
ма тич них књи га умр лих и са хра ње них от кла ња 
не ке не до у ми це у по гле ду да ту ма ње го ве смр ти и 
ука зу је на нај ве ро ват ни ју ло ка ци ју ње го вог гро-
ба.8 Осим то га, исто ри о граф ски са др жа ји до ла зе 
до из ра жа ја у при ло зи ма по све ће ним исто ри ји 
ду бро вач ког по зо ри шног жи во та, по пут оног о по-
пу лар ној по клад ној ма ски „ту ри ци“ или о ме сти-
ма и на чи ну од и гра ва ња по зо ри шних пред ста ва, 
ко ји по чи ва ју на по да ци ма из од лу ка град ских 
вла сти са чу ва них у Ду бро вач ком ар хи ву, те пи-
сме ним и усме ним све до чан стви ма оче ви да ца, 
укљу чу ју ћи ту и соп стве на се ћа ња.9 

Ипак, од ре ђи ва ње Ре ше та ра као исто ри ча-
ра Ду бров ни ка по чи ва на мно го чвр шћим осно-
ва ма не го што су то при ме на исто ри о граф ског 
при сту па у ба вље њу књи жев ним фе но ме ни ма 
или уз гред на по моћ исто ри ча ри ма у про у ча ва њу 
ду бро вач ких ћи ри лич ких до ку ме на та. На и ме, 
ме ђу ње го вим об ја вље ним тек сто ви ма на ла зи 
се чак пе де се так на сло ва по све ће них те ма ма из 
ду бро вач ке про шло сти ван обла сти фи ло ло ги је 
и исто ри је књи жев но сти. Оп сег тих те ма, ко ји је 
услед сво је упа дљи ве ра зно вр сно сти у Ен ци кло
пе ди ји срп скохр ват скосло ве нач кој обе ле жен 
из ра зом „ду бро вач ке ста ри не уоп ште“, сам Ре ше-
тар је пре ци зни је од ре дио у два по кон цеп ци ји и 
вре ме ну на стан ка вр ло бли ска при ло га из зре лог 
пе ри о да сво је де лат но сти – Кул тур не сли чи це 
из Ду бров ни ка сред њег ви је ка (1922) и Из кул
тур нога жи во та ста ро га Ду бров ни ка (1923).10 
Ови на сло ви, ко ји ја сно упу ћу ју на по ље кул тур не 
исто ри је, има ју код Ре ше та ра до не кле осо бе но 
зна че ње. По ла зе ћи од за па жа ња да су по ли тич ка 
и књи жев на исто ри ја Ду бров ни ка „до бро по зна-
те“ и да се „об је ма при зна је ва жност и ври јед ност“, 
он као свој циљ на во ди при ка зи ва ње „кул тур ног 
т. ј. уну тра шњег жи во та“ гра да.11 Ово на пр ви 
по глед нео бич но по и сто ве ћи ва ње кул тур ног и 
уну тра шњег жи во та по ста је ра зу мљи ви је у све-
тло сти Ре ше та ро вог схва та ња да је Ду бров ник 
„осно ван као уто чи ште кул ту ре и ци ви ли за ци је“, 
те да му је по то њи „по ли тич ки раз ви так су сед-
них зе ма ља још ја че ути снуо тај ка рак тер и то 
зва ње“.12 По што је, да кле, Ду бров ник у це ли ни 
сво је вр стан кул ту ро ло шки фе но мен, он да се и 
це ло куп ни град ски жи вот мо же по сма тра ти као 
та кав. Отуд у по ме ну тим ра до ви ма ме сто на ла зе 
те ме као што су обра зо ва ње, здрав ство, књи жар-
ство и штам пар ство, јав на и стам бе на ар хи тек ту-
ра, по кућ ство, лук су зно за нат ство, му зи ка, лов, 
игре и свет ко ви не, по ро дич ни жи вот и оби ча ји, 

8 Wer war Gundulić’s Mut ter?, Ar chiv für sla vische Phi lo lo-
gie 31 (1910), 478 (бр. 110); Ко је је го ди не по ста ла Гун ду ли
ће ва пје сма Фер ди нан ду II?, При ло зи за књи жев ност, је зик, 
исто ри ју и фол клор 2/2 (1922), 180–183 (бр. 185); Ko je ga je 
da na umro i gdje je sa hra njen Gundulić?, Du brov nik XVI/17 
(1939), 1–2 (бр. 309).

9 Dubrovačka „Tu ri ca“, Zbor nik za na rod ni život i običaje 
južnih Sla ve na 29/2 (1934), 79–80 (бр. 277); Sta ri dubrovački 
te a tar, Na rod na sta ri na 1 (1922), 97–106 (бр. 188).

10 Кул тур не сли чи це из Ду бров ни ка сред ње га ви је ка, 
Срп ски књи жев ни гла сник 6 (1922), 423–436 (бр. 187); Iz kul
tur no ga života sta ro ga Du brov ni ka, Ju go sla ven ska nji va VII/1 
(1923), 367–372, 396–403 (бр. 196).

11 Iz kul tur no ga života, 367.
12 Исто, 368.
13 Dva izvještaja o ve li koj dubrovačkoj trešnji, Sta ri ne JAZU 

26 (1893), 27–32 (бр. 18).
14 Ve li ka Dubrovačka trešnja po opi su ho lan cko ga kon su

la u Smir ni, Du brov nik X/46 (1901), 1–3 (бр. 57); Pr vo vri je me 
u Du brov ni ku po sli je ve li ke trešnje od god. 1667, No vo do ba 
XVIII/86 (12. april 1936), 13 (бр. 295).

15 Тре шње у Ду бров ни ку г. 1843–1845, Gla snik Du bro-
va čkog učenog društva „Sve ti Vla ho“ 1 (1929), 47–49 (бр. 245).
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По ред де мо граф ског опа да ња вла сте о ског ста ле-
жа и су ко ба ко ји су га раз ди ра ли то ком по след ња 
два ве ка по сто ја ња Ре пу бли ке,25 ауто ро ву па жњу 
та да су при ву кла и сло вен ска пре зи ме на ду бро-
вач ких вла сте о ских ро до ва и њи хо вих по је ди них 
огра на ка,26 да би се у је ди ном ка сни јем при ло гу 
из окви ра ове те ме упу стио у по ку шај иде ал не 
ре кон струк ци је по пи са град ске вла сте ле на осно-
ву спи ско ва са оп ште них у де ли ма ду бро вач ких 
исто ри о гра фа.27 Нај зад, тек стом из 1926. го ди не 
о ор га ни за ци ји град ске упра ве на кон уки да ња 
ста ре Ду бро вач ке ре пу бли ке у вре ме фран цу ске 
оку па ци је по чет ком XIX ве ка28 за по чи ње гру па 
при ло га по све ће них уну тра шњем уре ђе њу Ду-
бров ни ка као још јед ном обе леж ју ње го ве кул-
ту ре у сми слу ко ји је том пој му да вао Ре ше тар. 
У њу спа да ју оп ши ран пре глед исто ри ја та Ве ли-
ког ве ћа, скуп шти не град ске вла сте ле, обо га ћен 
освр том на чи ни о це по ли тич ке кул ту ре као што 
су на чи ни рас пра вља ња и гла са ња, рад „Дру го ви“ 
мле тач ких кне зо ва у Ду бров ни ку, по све ћен јед-
ној од осо бе но сти град ског уре ђе ња из вре ме на 
мле тач ке вла сти, као и ко мен тар ду бро вач ког 
за ко на о ми ра зу из 1235. го ди не, „нај ста ри јег 

на ше га ви је ка, ко ји кроз низ би о граф ских на по-
ме на да је груп ни пор трет па ро хиј ског све штен-
ства на про сто ру бив ше Ре пу бли ке у пр вим го-
ди на ма аустриј ске вла сти.16 Већ сле де ће го ди не, 
кроз осврт на де лат ност ду бро вач ког ле ка ра из 
XVI ве ка, пор ту гал ског Је вре ји на Ама та Лу зи-
тан ца, Ре ше тар ће про го во ри ти о здрав стве ној 
кул ту ри Ду бров ни ка, па и су сед них обла сти под 
тур ском вла шћу.17 Исто та ко, би о граф ска ски ца 
о То ми На та ли ћу Бу ди сла ви ћу, тре бињ ско-мр-
кан ском би ску пу с по чет ка XVII ве ка, пру жа му 
по вод да се освр не на ка то лич ко сло вен ско бо-
го слу же ње у ду бро вач кој обла сти и ме ђу кон фе-
си о нал не од но се уоп ште,18 а цр ти це о фра њев цу 
Бе не дик ту Ор си ни ју и до ми ни кан цу Вин чен цу 
Ком ни ну, об ја вље не под ка рак те ри стич ним на зи-
вом Два ду бро вач ка швин дле ра скре ћу па жњу 
на ин те ре со ва ње ста рих Ду бров ча на за ге не а ло-
шка ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи скло ност ка ма-
што ви тим ро до слов ним кон струк ци ја ма.19 Тек се 
за рад о ду бро вач ком над би ску пу Рај нал ду Гра-
ци ја ни ју, ис так ну том при пад ни ку фра ње вач ког 
ре да из пр вих де це ни ја XVI ве ка, мо же ре ћи да 
пред ста вља пра ви би о граф ски при лог ко ји ко ри-
гу је са зна ња о вре ме ну ње го ве остав ке и смр ти.20

Да ле ко нај ве ћи број Ре ше та ро вих тек сто ва о 
исто ри ји Ду бров ни ка ипак се не по сред но ба ви 
пи та њи ма из окви ра од ре ђе ног ње го вим схва та-
њем „кул тур ног т. ј. уну тра шњег жи во та“ гра да. 
На ста ју ћи у раз до бљу од по чет ка XX ве ка па 
до по след њих го ди на Ре ше та ро вог жи во та, ови 
тек сто ви об ра ђу ју не ко ли ко ве о ма ра зно ли ких 
те ма. Не ки ма су по све ће ни са мо је дан или два 
на сло ва, по пут по мор ства и кул тур них ве за са 
ино стран ством,21 али за дру ге је ја сно да су трај-
ни је при вла чи ле па жњу ауто ра, ко ји им се вра ћао 
у ви ше на вра та. Шта ви ше, за њих три мо же се 
сте ћи ути сак да су про грам ски об ра ђи ва не, јер 
су ја сно на зна че не у Ре ше та ро вим ски ца ма за 
кул тур ну исто ри ју Ду бров ни ка из 1922. и 1923. 
го ди не, а тек сто ви ко ји се њи ма ба ве на ста ли су 
углав ном у на ред них не ко ли ко го ди на. На при-
мер, те ма исто ри ја та град ских гра ђе ви на на че та 
је 1924. го ди не при ло гом Сли ке ста рог Ду бров
ни ка, у ко јем се ана ли зи ра ве ро до стој ност ли ков-
них пред ста ва гра да, по себ но оних из вре ме на 
пре 1667,22 а на ста вље на тек сто ви ма о из гле ду 
гра да 1590. го ди не, дво ра ни за за се да ња ду бро-
вач ких ве ћа, ло ка ци ја ма и на зи ви ма град ских 
там ни ца и зда њу кне же вог дво ра.23 Исто та ко, 
Ре ше тар се у ни зу тек сто ва об ја вље них 1925. 
го ди не по за ба вио нај зна чај ни јим дру штве ним 
гру па ма у жи во ту ста рог Ду бров ни ка – бо га тим 
пу ча ни ма оку пље ним у бра тов шти не ла за ри на 
и ан ту ни на24 и, на рав но, град ском вла сте лом. 

16 Dubrovački po po vi u početku našega vi je ka, Du brov nik – 
ka len dar za pro stu 1899. go di nu, Du brov nik 1899, 68–73 (бр. 41).

17 Амат Лу зи та нац, ду бро вач ки ље кар XVI. ви је ка, 
Бран ко во ко ло 6 (1900), 1237–1240, 1264–1266, 1301–1304 
(бр. 49).

18 To ma Natalić Budislavić i ńegov „Col le gi um Ort ho do
xum“ u Du brov ni ku, Rad JAZU 206 (1915), 136–141 (бр. 151).

19 Dva dubrovačka švindlera iz 17oga vi je ka, Dubrovački 
list II/10 (1925), 1–2 (бр. 208).

20 Con tri bu to al la bi o gra fia del P. Ra i nal do Gra zi a ni, ex
Ge ne ra le dell’Or di ne e Ar ci ve sco vo di Ra gu sa, Ar chi vum Fran-
ci sca num Hi sto ri cum 24 (1931), 127–131.

21 Ka pe tan Jo zo Orebić, Du brov nik X/7 (1901), 2; Dubro
vački brod XVI. vi je ka, Du brov nik XVII/13 (1908), 1–2 (бр. 97); 
Sta ri du brov nik i njemački svi jet, Ca mil la Lu cer na, Graz 1938, 
133–139 (бр. 308).

22 Sli ke sta ro ga Du brov ni ka, Na rod na sta ri na 3 (1924), 
176–189 (бр. 205).

23 Krat ka vi jest o Du brov ni ku iz kra ja XVI. v., Dubrovački 
list IV/21 (1927), 2; Dubrovačka „Vijećnica“, Vje snik Hr vat skog 
arheološkoga društva, 15 (1928), 43–48 (бр. 234); Dubrovačke 
tam ni ce, Gla snik Dubrovačkog učenog društva „Sve ti Vla ho“ 1 
(1929), 39–44 (бр. 237); Sadašnji dubrovački „Dvor“, No vo do ba 
XVIII/86 (1936), 14 (бр. 296).

24 An tu ni ni i la za ri ni, Dubrovački list II/37 (1925), 1–2 (бр. 
219).

25 No va dubrovačka vla ste la, Dubrovački list II/13 (1925), 
1–2 (бр. 208); Sa la man ke zi i sor bo ne zi, Dubrovački list II/19 
(1925), 1–2 (бр. 214); Po sljed nji dubrovački vla ste lin, Dubrovački 
list II/25 (1925), 2–3 (бр. 215).

26 Sla ven ska pre zi me na dubrovačke vla ste le, Dubrovački 
list II/32 (1925), 2, II/33 (1925), 1–2 (бр. 218).

27 По пис ду бро вач ки јех вла сте о ски јех по ро ди ца, Gla-
snik Dubrovačkog učenog društva „Sve ti Vla ho“, 1 (1929), 1–11 
(бр. 242).

28 Početak dubrovačke općine, Dubrovački list III/26 (1926), 
1–2 (бр. 225).
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је као син ду бро вач ког град ског по гла ва ра Па ва 
Ре ше та ра до шао на свет и про вео сво је де чач-
ке го ди не, док пре ци зност у пред ло гу уби ка ци је 
Гун ду ли ће вог гро ба ис под ол та ра фра ње вач ке 
цр кве оста вља ути сак спо соб но сти да се у сва ком 
тре нут ку при зо ве пред очи де таљ на сли ка тог 
то ли ко пу та ви ђе ног про сто ра. Јед на ко зна чај на 
би ла је и ње го ва бли скост са дру гим слич ним 
жи вим ба шти ни ци ма ду бро вач ке про шло сти – на 
при мер, по твр ду не ких прет по став ки ко је је из нео 
о там ни ца ма у двор ском ком плек су и о су сед ном 
зда њу већ ни це пру жио му је „ста ри при ја тељ, 
са вјет ник Кар ло Зах, ко ји је дје те том жи вио у 
ста ну под Ви јећ ни цом“.38 Шта ви ше, за по је ди не 
те ме, по пут по жа ра у Већ ни ци 1817. го ди не, стра-
ха од зе мљо тре са 1843–1845. или при ка зи ва ња 
по зо ри шних пред ста ва то ком пр ве по ло ви не XIX 
ве ка, број на Ре ше та ру по зна та ка зи ва ња ста ри-
јих ду бро вач ких на ра шта ја упо тре бље на су као 
усме ни исто риј ски из вор. 

спо ме ни ка при ват ног жи во та у ста ром Ду бров-
ни ку“, ко ји Ре ше тар ко ри сти да про го во ри о још 
јед ном сег мен ту сво је кул тур не исто ри је – по ро-
дич ном жи во ту и свет ко ви на ма.29

Са свим дру га чи ји слу чај од ових гру па тек-
сто ва на ста лих по сле „си сте ма ти за ци је“ из 
1922/23. го ди не пред ста вља че твр та ве ћа це-
ли на у Ре ше та ро вом ба вље њу „ду бро вач ким 
ста ри на ма“ – ну ми зма ти ка. На го ве ште но још 
1905. го ди не об ја вљи ва њем уоп ште ног пре гле да 
ду бро вач ких но ва ца на ме ње ног ита ли јан ским 
чи та о ци ма,30 ње го во ин те ре со ва ње за ту област 
из не дри ло је то ком на ред них пет на е стак го ди на 
још де се так при ло га о нов цу, ме да ља ма и др-
жав ним обе леж ји ма Ду бро вач ке ре пу бли ке.31 
По што је овим тек сто ви ма про мо ви сан у ста тус 
ну ми зма тич ког ауто ри те та на ју жно сло вен ском 
про сто ру, Ре ше тар је 1920. го ди не об ја вио про-
грам ски чла нак Ну ми зма ти ка у Ју го сла ви ји, у 
ко јем је од ре дио окви ре ну ми зма тич ког на сле ђа 
но ве др жа ве, пру жио пре глед рас по ло жи ве гра ђе 
и ли те ра ту ре и ука зао на прав це да љих ис тра-
жи ва ња, по зи ва ју ћи пре све га на из ра ду си сте-
мат ских пре гле да и опи са.32 Део тог про гра ма 
за ко ји је био нај по зва ни ји да га лич но спро ве де 
Ре ше тар је не ду го за тим и оства рио об ја вљи ва-
њем нај о бим ни јег де ла у свом це ло куп ном опу су 
– Ду бро вач ке ну ми зма ти ке.33 На пре ко 1100 
стра на по де ље них у два то ма он да је не са мо 
по дроб ну, бо га то илу стро ва ну де скрип ци ју и 
ка та ло ги за ци ју ста рих ду бро вач ких ко ва ни ца, 
не го и исто ри јат ду бро вач ког нов чар ства и ме-
да љер ства, при ла жу ћи уз то оп шир не освр те на 
јав не и при ват не пе ча те, др жав на зна ме ња, па и 
ста ри ду бро вач ки си стем ме ра. Ње го ва про дук-
ци ја на овом по љу ни је по су ста ла ни по сле ове 
ве ли ке син те зе – пи сао је при ло ге на ита ли јан-
ском о ду бро вач кој ков ни ци,34 вра ћао се не ре-
ше ним пи та њи ма,35 ко мен та ри сао но ве на ла зе36 
и, ма да већ ду бо ко у осмој де це ни ји жи во та, 
убе дљи во по би јао те зе дру гих ис тра жи ва ча о 
на вод ном ра ни јем по чет ку ко ва ња по је ди них 
нов ча них ти по ва.37 

За сту пље на ова ко ве ли ким бро јем об ја вље-
них тек сто ва из свих раз до бља ње го вог рад ног 
ве ка, Ре ше та ро ва де лат ност на ра све тља ва њу 
исто ри је Ду бров ни ка ван окви ра фи ло ло шких 
и књи жев но и сто риј ских те ма очи глед но је по чи-
ва ла на жи вом ин те ре со ва њу и сна жној мо ти ва-
ци ји. Осим то га, она је има ла чвр сто упо ри ште 
у не по сред ном до ди ру ко ји је са спо ме ни ци ма те 
исто ри је Ре ше тар ус по ста вио до слов но од ро ђе-
ња. Та ко у ње го вим тек сто ви ма о ар хи тек тон-
ском ком плек су Кне же вог дво ра чи та лац осе ћа 
ауто ров по се бан од нос пре ма том зда њу у ко јем 

29 Dubrovačko Ve li ko vijeće, Du brov nik – mjesečna ilu stro-
va na re vi ja, I (1929), 3–10, 60–68 (бр. 238); „Dru go vi“ mletačkih 
kne zo va u Du brov ni ku, Na rod na sta ri na 12 (1933), 126–130; 
Naj sta ri ji dubrovački za kon o prćijama i pi ro vi ma, Du bra va 
III/22 (1935), 3 (бр. 285).

30 Le mo ne te del la Re pub bli ca di Ra gu sa, Ri vi sta ita li a na di 
nu mi sma ti ca e sci en ce af fi ni 18 (1905), 215–230 (бр. 85).

31 Me da lje Dubrovačke re pu bli ke, Du brov nik XVII/52 
(1908), 5–6, XVII/53 (1908), 3–4 (бр. 99); Spo me ni ce 
Dubrovačke re pu bli ke, Du brov nik XVIII/2 (1909), 1, XVIII/3 
(1909), 1 (бр. 108); Pečat, za sta va i grb Dubrovačke re pu bli ke, 
XVIII/30 (1909), 1–2, XVIII/31 (1909), 2–3, XVIII/32 (1909), 
1–2, XVIII/33 (1909), 1–2, XVIII/34 (1909), 1–2, XVIII/35 
(1909), 1–2 (бр. 106); Ri jet ke no vi je dubrovačke me da lje, Cr-
ve na Hr vat ska XX/83 (1910), 2–3 (бр. 115); Das Münzwesen 
der Republik Ragusa, Monatsblatt des Numismatischen Gesell-
schaft in Wien 8 (1910), 185–193, 202–207, 222–223 (бр. 114); 
Zu den ragusaner Fälschungen von polnischen Dreigröschern 
der Stadt Riga, ibidem, 233–234 (бр. 113); Ein ungarichragus
anischer Taler der Kaiserin Maria Theresia, Monatsblatt des 
Numismatischen Gesellschaft in Wien 10 (1916), 113–117 (бр. 
158); Sammlung Rešetar, ibidem, 153–155 (бр. 157); Wie ist in 
der Numismatik der Begriff ”Variante” aufzufassen?, ibidem, 
225–231 (бр. 159); Sta ro dubrovačko poštenje, No va Evro pa 
I (1920), 66–68 (бр. 170).

32 Nu mi zma ti ka u Ju go sla vi ji, Ju go sla ven ska ob no va – Nji va 
4 (1920), 776–779 (бр. 172).

33 Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I, Срем ски Кар лов ци 1924, 
II, Бе о град – Зе мун 1925 (бр. 201, 209).

34 La fi ne del la zec ca di Ra gu sa, Ras seg na nu mi sma ti ca 27 
(1930), 1–7 (бр. 253); La zec ca di Ra gu sa nel Cor pus num mo
rum ita li co rum, Ras seg na nu mi sma ti ca 33 (1936).

35 Ugar skodubrovački ta lir ca ri ce Ma ri je Te re zi je, Bulićev 
zbor nik – naučni pri lo zi posvećeni Fra nu Buliću, Za greb – Split 
1924, 677–680; Dubrovačka per pe ra od g. 1618, Numizmatičar 
2 (1935), 9 (бр. 283).

36 Tre me da glie po co co no sci u te di Ra gu sei, Ras seg na nu-
mi sma ti ca 30 (1933), 16–17 (бр. 272); Još jed na do sad ne po zna ta 
dubrovačka min ca iz XV. vi je ka, Nu mi sma ti ka 1 (1933), 9–11.

37 Naj sta ri je dubrovačke min ce, Nu mi sma ti ka 2–4 (1934–
1936), 65–69 (бр. 291); Početak ko va ńa dubrovačkoga nov ca, 
Rad JAZU 266 (1939), 149–170 (бр. 310).

38 Dubrovačka „Vijećnica“, 47.



99

ар хив ских бе ле шки ко је „ни је су још из да не“, сва-
ка ко из ва ђе них из оче вих ис пи са,41 лич них све до-
чан ста ва, па и јед не фо то гра фи је. С дру ге стра не, 
не ма ли број при ло га на стао је ве ћим де лом или 
го то во у це ли ни на осно ву јед ног из во ра. Та кви 
су, из ме ђу оста лих, тек сто ви о Ама ту Лу зи тан цу, 
ко ји се те ме љи на ду бро вач ком по гла вљу ње го вог 
спи са Cu ra ti o num me di ci na li um, ду бро вач ком 
бро ду из XVI ве ка, ко ји по чи ва на по зна том од-
лом ку из спи са Се ра фи на Ра ци ја, из гле ду гра да 
из 1590. го ди не, ко ји је за бе ле жен у пу то пи су 
Хо лан ђа ни на Ја на Со ме ра, као и осврт на дво ји цу 
ду бро вач ких „швин дле ра“, ко ји се осим њи хо вих 
ге не а ло шких спи са из ри чи то по зи ва још са мо на 
не кро лог ду бро вач ког до ми ни кан ског ма на сти ра. 
По себ но ме сто у овој дру гој ску пи ни за у зи ма ју 
ори ги нал ни ано ним ни спи си из ауто ро ве лич не 
ар хи ве, као што су од оца на сле ђе ни до у шнич-
ки из ве штај из 1819. го ди не на ком је за сно ван 
при лог о ду бро вач ким све ште ни ци ма тог до ба, 
та бе лар ни „по пис“ ду бро вач ких зе мљо тре са из 
1843–1845, и „опис“ упо тре бљен у при ка зу ду бро-
вач ких там ни ца, или пак све до чан ства о Ве ли кој 
тре шњи об ја вље на 1893. го ди не, до ко јих је очи то 
сам до шао.42 Што је по себ но за ни мљи во, и рад о 
сли ка ма ста рог Ду бров ни ка на стао је на осно ву 
ко пи ја и ори ги на ла из сво је вр сне лич не ко лек ци је 
ли ков них из во ра, за ко ју је Ре ше тар сма трао да 
са др жи „све ва жни је, а у ко ли ко је ме ни по зна то, 
и ве ћи ну сли ка из тог вре ме на“.43

У све тло сти на ве де ног, кор пус Ре ше та ро вих 
тек сто ва о исто ри ји Ду бров ни ка ви ше не де лу-
је као сјај но оба ве ште ни по глед из ну тра, не го 
пре као им про ви за ци ја за ви чај ног еру ди те чи ји 
до ме ти оста ју у ме ђу про сто ру на у ке и по пу лар-
ног шти ва. Тај ути сак по ја ча ва не спрем ност да 
се ис тра жи ва ња про ду бе ван кру га не по сред-
но до ступ них по да та ка, па чак и да се до кра ја 
ис ко ри сте мо гућ но сти ко је тај круг ну ди – та-
ко у ра ду о ду бро вач ком уре ђе њу из раз до бља 

Ова на ро чи та ве за са по зор ни цом на ко јој се 
„уну тра шња“ исто ри ја Ду бров ни ка од и гра ва ла и 
са мно гим ње ним по зна ва о ци ма, па и све до ци ма, 
да ва ла је и још да је Ре ше та ро вим тек сто ви ма не-
ку вр сту под ра зу ме ва не по у зда но сти. Ме ђу тим, 
тај ути сак ин тим не упу ће но сти ис тра жи ва ча у 
пред мет не пру жа ве ро до стој ну пред ста ву о Ре-
ше та ро вом ба вље њу ду бро вач ком исто ри јом. От-
кад је 1877. као се дам на е сто го ди шњак оти шао 
на да ље шко ло ва ње, он ни кад ви ше ни је жи вео 
у Ду бров ни ку – по сле на став нич ких по ло жа ја 
у Ко пру, За дру и Спли ту, го то во три де це ни је 
про вео је у Бе чу, да би се по сле Пр вог свет ског 
ра та пре се лио у За греб, а по сле пен зи о ни са ња 
у Фи рен цу. Иако су ове сре ди не пред ста вља ле 
пр во ра зред не цен тре исто риј ских ис тра жи ва ња, 
ка да је реч о про у ча ва њу ду бро вач ке исто ри је, а 
на ро чи то ње ног „уну тра шњег“ сег мен та, ни јед на 
ни је мо гла да на до ме сти пре бо га то вре ло по да-
та ка ко је се на ла зи ло у са мом гра ду – сто ти не 
то мо ва бе ле шки о ра ду ра зних ор га на вла сти 
ста ре Ре пу бли ке са чу ва них у ду бро вач ком ар-
хи ву. Углав ном ус кра ћен за не по сре дан при ступ 
том кључ ном кор пу су гра ђе,39 Ре ше тар је по дат ке 
за сво је исто ри о граф ске тек сто ве ма њим де лом 
цр пао из та да иона ко скром ног фон да об ја вље них 
ар хив ских из во ра, знат но ви ше из до бро му по-
зна тих де ла ста рих ду бро вач ких пи са ца и дру гих 
на ра тив них све до чан ста ва о ста ром Ду бров ни ку, 
а по нај ви ше из сво је лич не збир ке на сле ђе не или 
сте че не гра ђе, чи ји је нај зна чај ни ји део пред ста-
вља ло пет ве ли ких све за ка са ис пи си ма из Ду-
бро вач ког ар хи ва ко је је са чи нио ње гов отац Па во.

Осо бе но сти из вор не под ло ге Ре ше та ро вог 
ба вље ња исто ри јом Ду бров ни ка вр ло ја сно до-
ла зе до из ра жа ја у ње го вим тек сто ви ма. На при-
мер, при лог Из кул тур но га жи во та ста ро га 
Ду бров ни ка за сно ван је на оче вим из во ди ма из 
„по нај ви ше још не из да них и до сли је сла бо про-
у че них за пи сни ка о сјед ни ца ма Ве ли ког ве ћа 
и Се на та“ и на спи си ма Фи ли па де Ди вер си са, 
Алек сан дра Ла Ме ра, Се ра фи на Ра ци ја и Јо ва-
на Ра ве ња ни на, ко ји су му та да као про фе со ру 
за гре бач ког уни вер зи те та би ли ла ко до ступ ни 
– пр ва два у из да њи ма об ја вље ним у За дру и За-
гре бу, тре ћи као ста ра штам па на књи га, а че твр ти 
као ру ко пис у ар хи ву Ју го сла вен ске ака де ми је.40 
Не ки дру ги тек сто ви по ка зу ју још ве ћу ра зно вр-
сност – То ма На та лић Бу ди сла вић и ње гов труд 
око ка то лич ког сло вен ског бо го слу же ња пред ста-
вље ни су на осно ву Фар ла ти ја, ста рих ду бро вач-
ких пи са ца и оче вих ис пи са, па за тим до ве де ни 
у ве зу са две оно вре ме не бо го слу жбе не књи ге, 
док је исто ри јат Већ ни це дат на осно ву ар хив ске 
гра ђе об ја вље не у еди ци ји Mo nu men ta ra gu si na, 

39 То ком беч ког раз до бља Ре ше та ро вог жи во та, у цар ској 
пре сто ни ци на ла зи ла се ди пло ма тич ка збир ка ду бро вач ког 
ар хи ва, али не и књи ге бе ле жа ка ду бро вач ке кан це ла ри је и 
но та ри ја та – уп. Ј. Гел чић, Ду бро вач ки ар хив, Гла сник Зе-
маљ ског му зе ја у Са ра је ву 10 (1910), 538–541.

40 Iz kul tur no ga života, 367–368.
41 Ре ше тар обич но из ри чи то са оп шта ва да ко ри сти оче ве 

ис пи се (на при мер, у тек сто ви ма To ma Natalić Budislavić, 
По пис ду бро вач ки јех вла сте о ски јех по ро ди ца, Dubrovačke 
tam ni ce, Dubrovačko Ve li ko vijeće, Dubrovačka „Tu ri ca“, Pr vo 
vri je me po sli je trešnje, Sadašnji „Dvor“, итд.), али њи хо ва упо-
тре ба мо же се осно ва но прет по ста ви ти и у дру гим при ло зи ма 
у ко ји ма се по зи ва на нео бја вље не ар хив ске по дат ке (по ред 
на ве де ног, та кви су Амат Лу зи та нац, Sta ri dubrovački 
te a tar и још не ки).

42 У ра ду Ре ше тар за оба из ве шта ја ка же да се на ла зе „у 
ме не“ – Dva izvještaja, 27, 30.

43 Sli ke sta ro ga Du brov ni ka, 176.
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Са слич ним на уч но-по пу лар ним при сту пом 
Ре ше тар је за по чео и сво је ба вље ње ду бро вач-
ком ну ми зма ти ком. Оно се по но во за сни ва ло на 
ве ли ком фон ду из вор не гра ђе у лич ном по се ду 
– збир ци од око 1500 ко ма да ду бро вач ких но ва ца 
и ме да ља ко ју је на сле дио од оца и по но сно пред-
ста вљао као „нео спор но нај пот пу ни ју и нај леп шу 
ко лек ци ју те вр сте“.50 По став ши и сам стра стве ни 
ко лек ци о нар, Ре ше тар се то ком на ред не де це ни је 
огла ша вао по пу лар ним тек сто ви ма о ну ми зма-
тич ким те ма ма у ду бро вач ким не дељ ни ци ма 
Ду бров ник и Цр ве на Хр ват ска, као и у струч-
ни је ин то ни ра ним при ло зи ма за беч ку ме сеч ну 
ну ми зма тич ку ре ви ју. Ме ђу тим, са по сте пе ним 
ши ре њем ње го вих оп штих зна ња о ну ми зма ти ци 
и стал ним уве ћа ва њем лич не збир ке,51 у Ре ше-
та ру је са зре ла иде ја о си сте мат ском на уч ном 
про у ча ва њу ове ди сци пли не ко ја је на ју жно сло-
вен ском про сто ру још би ла у по во ју. Та ко је он 
са мо две го ди не на кон об ја вљи ва ња про грам ског 
члан ка о ста њу и прав ци ма раз во ја ну ми зма ти ке 
у Ју го сла ви ји, ко ји се по сво јој те жњи да под стак-
не ин те ре со ва ње мо же по и сто ве ти ти са оп штим 
пре гле ди ма кул тур не исто ри је Ду бров ни ка из 
1922. и 1923. го ди не, по сти гао и кру пан на уч ни 

мле тач ке вла сти Ре ше тар с пра вом при ме ћу је да 
су ре ги стри збир ке Mo nu men ta ra gu si na не по у-
зда ни, али не по ку ша ва да то на до ме сти си сте-
мат ским пре гле да њем са мог тек ста.44 Нај зад, ту 
су и при ме ри ис тра жи вач ке не буд но сти, од ко-
јих мо жда нај у па дљи ви ји пру жа текст о ту ри ци 
– по што је ве ли ки део тек ста по све тио пред ста-
вља њу „још јед ног мно го ста ри јег свје до чан ства“ 
о тој ма ски, ко је је про на шао у оче вим ис пи си ма 
од лу ка ве ћа за 1412. го ди ну, Ре ше тар на кра ју 
до но си до да так са на по ме ном да је „по што је ово 
већ би ло на пи са но“ на шао да „већ Ји ре чек (Staat 
und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien III, 
58) спо ми ње од лу ку од г. 1412“.45

При све му то ме мо ра се, ме ђу тим, ис та ћи да 
ни сам Ре ше тар ни је ин си сти рао на стро гој на-
уч но сти ве ћи не ових тек сто ва. До вољ но је са мо 
за па зи ти да је од пре ко три де сет ов де по ме ну тих 
при ло га о исто риј ским лич но сти ма, зе мљо тре-
си ма, вла сте ли, гра ђе ви на ма, уре ђе њу и кул тур-
ним при ли ка ма уоп ште, је два тре ћи на на шла 
сво је ме сто на стра ни ца ма на уч них гла си ла 
или збор ни ка, док су оста ли пла си ра ни упра во 
као по пу лар но шти во, у ло кал ним днев ни ци-
ма и не дељ ни ци ма, или у ра зним ка лен да ри ма, 
књи жев ним и оп штим ре ви ја ма, нај че шће без 
дру гог на уч ног апа ра та из у зев уз гред ног спо-
ми ња ња упо тре бље не гра ђе у са мом тек сту.46 
У ства ри, мо же се ре ћи да је Ре ше тар, све стан не-
мо гућ но сти пра ве на уч не об ра де те ма ко је су га 
при вла чи ле без ин тен зив ни јег до ди ра са ар хив-
ском гра ђом, мно ге сво је при ло ге пи сао упра во 
да би по бу дио ши ре ин те ре со ва ње – на при мер, 
текст о из гле ду ста рог Ду бров ни ка, об ја вљен у 
На род ној ста ри ни, не по сред но и при год но за-
вр ша ва ре чи ма да је „баш свр ха овог члан чи ћа 
да свра ти па жњу и на ту стра ну на ше на род не 
ста ри не“.47 Шта ви ше, он је по пу ла ри сао и са ма 
ар хив ска ис тра жи ва ња. По што је по сле Пр вог 
свет ског ра та лич но уче ство вао у вра ћа њу гра ђе 
Ду бро вач ког ар хи ва ко ју су од не ле аустро у гар-
ске вла сти, сна жно се ан га жо вао око ње го вог 
што бр жег отва ра ња за ко ри сни ке, пред ла жу ћи 
за ње гов сме штај зда ње Кне же вог дво ра и зах-
те ва ју ћи да му се при кљу чи део ко ји је за др жан 
у Бе о гра ду.48 Упра во у том сми слу, у за кључ ку 
сво јих Кул тур них сли чи ца Ре ше тар ја сно са-
оп шта ва ка ко оне „пре ма то ме ка ко су по ста ле, 
не мо гу би ти и ни је су ка ква ис црп на сту ди ја већ 
су фраг мен тар не би ље шке ко ји ма хо ћу са мо да 
по ка жем ко ли ко је још ва жних и ин те ре сант них 
ви је сти из на ше про шло сти са кри ве но у ду бро-
вач ком ар хи ву, те да је за то скрај ње ври је ме да 
се по сли је ду гих се дам и ви ше го ди на та бо га та 
на уч на ри зни ца опет отво ри на у ци“.49

44 „Dru go vi“ mletačkih kne zo va, 129.
45 Dubrovačka „Tu ri ca“, 80. Не ко ли ко при ме ра су о ча ва ња 

Ре ше та ро вих тек сто ва са ре зул та ти ма по то њих ар хив ских 
ис тра жи ва ња ну ди Sla vi ca Sto jan, Dubrovačka sva ko dne vi ca, 
215–219, 226–227.

46 Ме сто об ја вљи ва ња ни је, до ду ше, си гур но ме ри ло на-
уч но сти члан ка. На при мер, обим ни и вр ло че стим на во ђе њем 
из во ра пот кре пље ни текст о Ве ли ком ве ћу об ја вљен је у два 
уза стоп на бро ја ме сеч не илу стро ва не ре ви је Du brov nik, док 
се ме ђу тек сто ви ма у на уч ним из да њи ма на ла зе ка ко узор ни 
исто ри о граф ски при лог о Рај нал ду Гра ци ја ни ју та ко и при-
лич но не ам би ци о зни осврт на ду бро вач ке кул тур не ве зе са 
не мач ким све том.

47 Sli ke sta ro ga Du brov ni ka, 189. Пре по ру ка је мо гла да 
бу де из ре че на на раз ли чи те на чи не – го во ре ћи о ор га ни ма 
мле тач ке упра ве у Ду бров ни ку Ре ше тар дис крет но при ме ћу-
је ка ко „са да, ка да су из да ни и Ста тут и за пи сни ци сјед ни ца 
ра зних ви је ћа из мле тач ког до ба, мо гло би се мно го де таљ-
ни је тај њи хов рад при ка за ти“ („Dru go vi“ mletačkih kne zo va, 
128–129), док у пре гле ду ју жно сло вен ске ну ми зма ти ке, по што 
је из нео по ре ђе ње са ста њем у дру гим на уч ним сре ди на ма, 
пре кор но пи та: „Тре ба ли да смо ми у све му уви јек зад њи?“ 
(Nu mi zma ti ka u Ju go sla vi ji, 779).

48 Dubrovački Dvor, Rad II/22 (1920), 2 (бр. 167; пре штам-
па но на ред них не де ља у сплит ском днев ни ку No vo do ba и 
беч ком Ju go sla ven skom li stu); Dubrovački ar hiv, No va Evro pa 
I (1920), 194–199 (бр. 168).

49 Кул тур не сли чи це, 436. По твр ду Ре ше та ро ве по сред-
не, али сна жне ве зе са Ду бро вач ким ар хи вом пру жа и ње го во 
по ја вљи ва ње као ауто ра од ред ни це о тој уста но ви у На род ној 
ен ци кло пе ди ји (том I, 657–659). Уп. та ко ђе ње гов текст у Sla
via 8 (1930), 659–661 (бр. 254), у ко јем се освр ће на рад Гре го ра 
Чре мо шни ка о нај ста ри јим ду бро вач ким ар хив ским књи га ма.

50 Le mo ne te del la Re pub bli ca di Ra gu sa, 217.
51 Го ди не 1922. она је већ бро ја ла бли зу 4000 је ди ни ца – 

Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I, 605–608.
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риј ских те ма, на ме ће се за кљу чак да су по зни је 
оце не, ко је га осим као фи ло ло га и књи жев ног 
исто ри ча ра обич но од ре ђу ју још са мо као ну ми-
зма ти ча ра, пре ци зни је, па и ис прав ни је, од ста ва 
са вре ме ни ка ко ји су у ње му ви де ли исто ри ча ра 
Ду бров ни ка. Ипак, сам та кав за кљу чак био би 
у од ре ђе ном сми слу не ис то ри чан, јер не узи ма 
у об зир кон текст у ко јем се овај сег мент Ре ше-
та ро ве де лат но сти од ви јао. Де лу ју ћи у вре ме 
ка да су ин ди ви ду ал ни ква ли те ти још сра змер но 
ла ко мо гли да пре ва зи ђу те мат ске и ме то до ло-
шке осо бе но сти по је ди них на уч них ди сци пли-
на, на ро чи то оних ко је по ве зу је усме ре ност на 
про у ча ва ње про шло сти, Ре ше тар је ста вио сво је 
сна жно ин те ре со ва ње, ши ро ко зна ње и ин тим ни 
осе ћај за ду бро вач ку исто ри ју у слу жбу ње ног 
про у ча ва ња. Све стан објек тив них пре пре ка ко је 
су га оне мо гу ћа ва ле да те сво је те жње оства-
ру је у скла ду са стро гим зах те ви ма исто риј ске 
на у ке, он се че сто опре де љи вао за по пу лар ни ји 
при ступ. При том, ме ђу тим, тај по пу лар ни ка рак-
тер ње го вих тек сто ва ни је те жио да се по ста ви 
као ал тер на ти ва у од но су на на уч ни, не го да му 
осве тља ва и кр чи пут. За и ста, у по то њем раз-
во ју исто ри о гра фи је о ста ром Ду бров ни ку, око 
мно гих те ма на ко је је Ре ше тар пр ви или ме ђу 
пр ви ма скре тао па жњу, из ра сла је обим на на уч на 
би бли о гра фи ја у чи јим се фу сно та ма, као сво је-
вр сним те ме љи ма, још на и ла зи на не ке ње го ве 
„по пу лар не“ при ло ге. Из тих раз ло га, мо жда би 
нај и справ ни је би ло за кљу чи ти да је цео Ре ше та-
ров опус о ду бро вач кој исто ри ји, ако не сло вом, 
а он да ми шљу ко ја је иза ње га ста ја ла, у пра вом 
сми слу исто ри чар ски.

ре зул тат на том по љу у ви ду све о бу хват не об ра де 
ње го вог ду бро вач ког сег мен та. Раз ли ка у при сту-
пу мо жда се нај бо ље уоча ва на при ме ру упо тре бе 
оче вих ис пи са из бе ле шки о ра ду ду бро вач ких 
ве ћа. Иако су они упра во за ну ми зма тич ка пи та-
ња би ли нај пот пу ни ји и нај бри жљи ви је са чи ње-
ни, јер се и сам Па во Ре ше тар за ту област по себ-
но за ни мао,52 ње гов син је ра де ћи на Ду бро вач кој 
ну ми зма ти ци ипак на ла зио за сход но да „за 
не ка мје ста ... за ко ја ми се чи ни ло да ни су тач но 
из да на“ за мо ли та да шњег ди рек то ра Ду бро вач-
ког ар хи ва Ан то ни ја Ву че ти ћа „да их ис по ре ди 
с ма ти цом“.53 Ре ше та ро ви ка сни ји ну ми зма тич ки 
при ло зи та ко ђе су се без из у зет ка кре та ли у на-
уч ним окви ри ма, пла си ра ни у збор ни ку у част 
ар хе о ло га Фра не Бу ли ћа и во де ћим до ма ћим и 
ита ли јан ским струч ним го ди шња ци ма.54 Ипак, 
сва ка ко нај у пе ча тљи ви ји при мер од но са пре ма 
ну ми зма тич ким ис тра жи ва њи ма пру жа ње го во 
по би ја ње оче вих и Чре мо шни ко вих ста во ва о по-
че ци ма ко ва ња ду бро вач ког нов ца на стра ни ца ма 
нај ста ри јег гла си ла Ју го сла вен ске ака де ми је – 
та да већ на кра ју осме де це ни је жи во та, Ре ше тар 
је из Фи рен це тра жио од ар хи ва у Ве не ци ји про-
ве ру јед ног кан це ла риј ског за пи са, кон сул то вао 
Бри тан ски му зеј око ту ма че ња на зи ва нов ца у 
пу то пи су јед ног ир ског хо до ча сни ка, док је за 
је дан по да так из Ду бро вач ког ар хи ва при ба вио 
и фо то гра фи ју ко ју је за тим по слао дво ји ци ва ти-
кан ских па ле о гра фа да не за ви сно је дан од дру гог 
из вр ше екс пер ти зу!55

С об зи ром на очи глед ну не у јед на че ност у 
Ре ше та ро вом на чи ну ба вље ња ду бро вач ком про-
шло шћу ван кру га фи ло ло шких и књи жев но и сто-

52 Део тих ис пи са је и об ја вљен у ње го вом пост хум но 
из да том де лу о ду бро вач кој ков ни ци – P. de Rešetar, La Zec ca 
del la Re pub bli ca di Ra gu sa, Spa la to 1891–1892.

53 Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I, xiii.
54 За гре бач ка Nu mi sma ti ka, бе о град ски Numizmatičar и 

рим ска Ras seg na nu mi sma ti ca.
55 Početak ko va nja dubrovačkoga nov ca, 152, 167, од но-

сно 154–155.
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