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уни вер зи те ту у Бе чу за „из ван ред ног про фе со ра 
сла ви сти ке осо би ти јем об зи ром на срп ски је зик 
и књи жев ност“,7 а у истом ча со пи су об ја вљен је и 
Ре ше та ров чла нак Сла вен ске ко ло ни је у Ита ли
ји, у ко јем је он из нео ре зул та те сво јих ис тра жи-
ва ња о ко ло ни ја ма у ју жној Ита ли ји и свој од го вор 
на пи та ње ода кле су ти Сло ве ни до шли. С њи ма 
се пр ви су срео Ме до Пу цић у На пу љу, а ши ри 
ин те рес за њих про бу дио је др Јо сип Смо дла ка. 
Ре ше тар у то ме ра ду на во ди да су га Смо дла ки ни 
члан ци под ста кли да по се ти те сло вен ске ко ло-
ни је и да та мо про ве де је дан ме сец. У сво ме ра ду 
он та ко ђе до ка зу је да су ови Сло ве ни у ју жну 
Ита ли ју до шли из Ма кар ског при мор ја.8 

У ли сту „Ду бров ник“ из 1908, Ми лан Ре-
ше тар је об ја вио чла нак Ду бро вач ки брод XVI. 
ви је ка, а у бро ју 52. и 53. Ме да ље Ду бро вач ке 
ре пу бли ке.9 У истом ли сту об ја вљен је Ре ше та-
ров чла нак Спо ме ни це Ду бро вач ке ре пу бли ке 
као и чла нак Пе чат, за ста ва и грб Ду бро вач ке 
ре пу бли ке, у ко јем се рас пра вља о глав ним сим-
бо ли ма ста рог Ду бров ни ка. Ре ше тар ту за сту па 
ми шље ње да је Ду бров ник још у вре ме Ви зан ти је 
имао свој пе чат, јер је Ду бро вач ка оп шти на са-
мо стал но скла па ла уго во ре са су сед ним срп ским 
вла да ри ма и ита ли јан ским гра до ви ма. Док су 
Ду бров ча ни би ли под вла шћу Угар ске ра ди је су 
ко ри сти ли за ста ву Све тог Вла ха не го угар ску 
за ста ву, али је, ка ко кон ста ту је Ре ше тар, Ду бров-
ник до био грб од угар ског кра ља.10 

Ми лан Ре ше тар, је дан од нај у глед ни јих Ду-
бров ча на XX ве ка, ве ћи део жи во та про вео је у 
дру гим гра до ви ма, остав ши увек у чвр стим ве за-
ма са Ду бров ни ком. Ду бро вач ка штам па пра ти ла 
је Ре ше та ро ве на уч не успе хе и по вре ме но је об ја-
вљи ва ла ње го ве на уч но по пу лар не и кул тур но и-
сто риј ске при ло ге. Та ко је у „Ду бров ни ку, ка лен-
да ру за про сту го ди ну 1899.“ об ја вљен Ре ше та ров 
чла нак Ду бро вач ки по по ви у по чет ку на ше га 
ви је ка, а у „Ду бров ни ку“ из 1901. чла нак Ка пе
тан Јо зо Оре бић.1 Чла нак Ве ли ка ду бро вач ка 
тре шња по опи су хо лан цко га кон су ла у Смир
ни об ја вљен је у „Ду бров ни ку“ из 1901. го ди не.2 

По ред при логâ Ми ла на Ре ше та ра у ду бро вач-
кој штам пи су об ја вљи ва ни и члан ци о ње го вим 
на уч ним ра до ви ма и при зна њи ма ко је је до би јао. 
Ду бро вач ки ча со пис „Срђ“ до нео је 1902. го ди не 
бе ле шку да је у пр вој све сци XXIV књи ге Ја ги ће ва 
„Ар хи ва за сло вен ску фи ло ло ги ју“ об ја вље но пет 
чла на ка Ми ла на Ре ше та ра – о ори ги на лу Лу-
ка ри ће ва пре во да Ата ман те, о Зла та ри ће вом 
Амин ти, о нај ста ри јим при мор ским цр кве ним 
пе сма ма и о пор ту гал ском пре во ду Ма ру ли ће ве 
књи ге, ка ко ју је об ја снио кри же вач ки би бли о-
граф Мир ко Бре јер. Ре ше тар је про на шао ори-
ги нал из 1579. го ди не, ко ји је Лу ка рић пре вео, 
а чи ји је аутор ита ли јан ски пе сник Ђи ро ла мо 
Зо пјо (Gi ro la mo Zop pio). Го во ре ћи о Зла та ре ви ће-
ву Љу бо ми ру, Ре ше тар је по твр дио Буд ма ни је во 
ми шље ње да је срп ски пре вод нај ста ри ји.3 

„Срђ“ је об ја вио и бе ле шку да је Пе тро град ска 
ака де ми ја на у ка иза бра ла до цен та на беч ком 
уни вер зи те ту др Ми ла на Ре ше та ра за свог до-
пи сног чла на.4 

„Срђ“ је та ко ђе из ве стио да је у пр вој све сци 
ју би лар ног XXV то ма „Ar chiv für sla vische Phi lo-
lo gie“ иза шла рас пра ва про фе со ра Ре ше та ра Die 
Me trik Gundulić’s, у ко јој Ре ше тар по ка зу је шта 
је код Гун ду ли ћа са мо свој но, шта на сле ђе но од 
ста ри јих ду бро вач ких пе сни ка, а шта пред ста вља 
ути цај ита ли јан ске књи жев но сти, и кон ста ту је 
да су Гун ду ли ће ва Ди ја на и Ар ми да драм ске 
сце не.5 У ча со пи су „Срђ“ об ја вље на је бе ле шка да 
је у „Про свјет ном гла сни ку“ иза шао пре вод Ре-
ше та ро ве рас пра ве Гун ду ли ће ва ме три ка, ко ја 
је прет ход но би ла об ја вље на у Ја ги ће ву „Ар хи ву 
за сло вен ску фи ло ло ги ју“.6 „Срђ“ је та ко ђе до нео 
бе ле шку да је др Ми лан Ре ше тар по ста вљен на 
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1 Mi lan Rešetar, Ka pe tan Jo zo Orebić, Du brov nik X, 7 (17. 
fe bru ar 1901), 2 (бр. 66 у би бли о гра фи ји у овом збор ни ку).

2 Mi lan Rešetar, Ve li ka dubrovačka trešnja po opi su ho
lan cko ga kon su la u Smir ni, Du brov nik X, 46 (17. no vem bra 
1901), 1–3 (бр. 57).

3 Kul tur ne vi je sti, Срђ – Srđ I, 9 (16. ma ja 1902), 419.
4 Biļeške, Срђ – Srđ II, 3 (16. fe bru a ra 1903), 142.
5 Biļeške, Срђ – Srđ II, 8 (30. apri la 1903), 382.
6 Biļeške, Срђ – Srđ II, 15 (16. av gu sta 1903), 727.
7 Biļeške, Срђ – Srđ II, 24 (31. de cem bra 1903), 1168.
8 Mi lan Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, Срђ – Srđ VI, 

24 (31. де цем бра – de cem bra 1907), 1105–1127 (бр. 94).
9 Mi lan Rešetar, Dubrovački brod XVI. vi je ka, Du brov nik 

XVII, 13 (1908), 1–2, Me da lje Dubrovačke re pu bli ke Du brov nik 
XVII, 52–53 (1908), 2–6, 3–4 (бр. 97, 99).

10 Mi lan Rešetar, 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, Du brov nik XVIII, 30 (4. 
ma ja 1909), 1–2, XVIII, 31 (7. ma ja 1909), 2–3, XVIII, 32 (11. 
ma ja 1909) 1–2, XVIII, 33 (14. ma ja 1909) 2, XVIII, 34 (18. ma ja 
1909), 1–2, XVIII, 35 (21. ma ja 1909) 1–2 (бр. 106).
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ја ма и пи ро ви ма. Ре ше тар је тај за кон из 1235. 
сма трао за је дан од нај ста ри јих са чу ва них ду-
бро вач ких за ко на. У име пр ћи је се не ве сти ни је 
мо гло да ти ви ше од 200 пер пе ра. Мо гло је да се 
пи ру је са мо оног да на ка да је мла до же ња во дио 
не ве сту сво јој ку ћи. За кон ни је вре део за оно га 
ко ји је узи мао де вој ку из ван Ду бров ни ка.16

И по од ла ску у Ита ли ју Ми лан Ре ше тар је 
одр жа вао кон такт са Ду бров ни ком и са ра ђи-
вао са ли стом „Ду бров ник“. По во дом пре но са 
по смрт них оста та ка др Фра на Ку ли ши ћа 5. 
но вем бра 1937. у ово ме ли сту об ја вљен је Ре-
ше та ров чла нак у ко јем је пи сао о кон так ти ма 
са сво јим не ка да шњим ђа ком ис та кав ши, по ред 
оста лог, да Фра но Ку ли шић ни је мо гао да до-
би је ме сто су плен та у ду бро вач кој гим на зи ји 
јер је био оду ше вље ни Ср бин, па се уме сто то га 
при мио уре ђи ва ња Бо ги ши ће ве би бли о те ке у 
Цав та ту. Из гу бив ши на ду да ће до би ти ме сто у 
ду бро вач кој гим на зи ји или у ар хи ву, тра жио је 
и до био је ме сто у це тињ ској гим на зи ји. По по-
врат ку у Ду бров ник Ку ли шић је по стао се кре-
тар ду бро вач ке Ма ти це срп ске, а по об ја ви ра та 
Ср би ји био је ухап шен као „по ли тич ки сум њив“. 
До 3. де цем бра 1914. др жан је у за тво ру у Ши-
бе ни ку без ис тра ге и оп ту жни це про тив ње га, 
по сле че га је био пу штен са оба ве зом бо рав ка 
у јед ном ме сту у Гор њој Аустри ји. У ин тер на-
ци ји је на ста вио да при ма пла ту од ду бро вач ке 
Ма ти це срп ске.17

Ре ше тар је у ли сту „Ду бров ник“ об ја вио чла-
нак Ко је га је да на умро и гдје је са хра њен Гун ду
лић. По во дом ве сти о про на ла ску Гун ду ли ће ва 
гро ба Ре ше тар се обра тио књи жев ни ку оцу Ур-
ба ну Та ли ји, ко ји се у На род ној Сви је сти ба вио 
тим пи та њем. Он му је на сва пи та ња оп шир но 

У „Ду бров ни ку“ из 1920. Ре ше тар је об ја вио 
чла нак Ду бро вач ки Двор. Ка да је по сле Пр вог 
свет ског ра та вра ћен у Ду бров ник део ста рог 
ду бро вач ког ар хи ва ко ји су аустриј ске вла сти од-
не ле из Ду бров ни ка 1914, Ре ше тар се из не на дио 
да су до ма ће вла сти из ба ци ле из Дво ра оно што 
су за те кле од ар хи ва. Ни је знао шта да ра ди са 
84 ве ли ке шкри ње. Са до зво лом ци вил не и вој не 
вла сти, део ста рог ду бро вач ког ар хи ва ипак је 
вра ћен у Двор. По во дом пред ло га да Кне жев двор 
у До бров ни ку по ста не Кра љев двор, Ре ше тар је 
за сту пао ми шље ње да Двор у Ду бров ни ку тре ба 
оста ви ти Ду бров ча ни ма.11 

На мол бе ду бро вач ких дру шта ва (Ју го сла-
вен ског ака дем ског клу ба и На род не жен ске за-
дру ге), Ми лан Ре ше тар је по чет ком два де се тих 
го ди на XX ве ка др жао пре да ва ња у Ду бров ни ку, 
о че му је из ве шта ва ла ду бро вач ка штам па. Ју го-
сла вен ски ака дем ски клуб је одр жа вао сед ни це 
у про сто ри ја ма со кол ског дру штва, Сло ге и Ду-
бро вач ког рад нич ког дру штва, где је при ре ђи вао 
и пре да ва ња. Ми лан Ре ше тар је ту одр жао пре да-
ва ње „О књи жев ном и пуч ком го во ру у Ду бров-
ни ку“. На по зив На род не жен ске за дру ге Ми лан 
Ре ше тар је 4. ма ја 1920. одр жао пре да ва ње у дво-
ра ни Со кол ског до ма „О кул тур ним при ли ка ма 
у Ду бров ни ку сред ње га ви је ка“ као два на е сто 
јав но пре да ва ње ко је је та за дру га ор га ни зо ва ла.12 

У ли сту „Ду бров ник“ из 1924. об ја вљен је 
пр ви део члан ка Ду бро вач ка ви јећ ни ца. У „Ду-
бро вач ком ли сту“ из 1925. иза шао је чла нак Два 
ду бро вач ка швин дле ра из 17ога ви је ка, а у 
„Ду бро вач ком ли сту“ из 1926. чла нак По че так 
ду бро вач ке оп ћи не.13 У „Ду бро вач ком ли сту“ 
об ја вље ни су члан ци Ан ту ни ни и ла за ри ни, 
Но ва ду бро вач ка вла сте ла, Са ла ман ке зи и 
сор бо не зи, По след њи ду бро вач ки вла сте лин и 
Сла вен ска пре зи ме на ду бро вач ке вла сте ле.14

У ре ви ји „Ду бров ник“ об ја вљен је рад Ду
бро вач ко Ве ли ко ви је ће. Под вла шћу Ве не ци је 
из би ја ли су су ко би из ме ђу кне за и Ве ли ког ве ћа. 
У ра ду се ис ти че да је ка сни је Ве ли ко ве ће би ло 
вр хов на власт у Ду бров ни ку и да је у ње му би ла 
са бра на пу но лет на вла сте ла. Вла сти ни су има ле 
те шко ћа са мо са опа да њем бро ја вла сте ле не го и 
с ње ним од но сом пре ма ду жно сти ко ју су има ли. 
На при мер – ни су до ла зи ли ре дов но на са стан ке 
Ве ћа, а при ли ком гла са ња не ки би се ус те за ли 
да уба це ку гли цу у јед ну или дру гу по су ду. Због 
то га је уве де на гло ба за оне ко ји ни су до ла зи ли 
на са стан ке Ве ћа. Ре ше тар се у то ме ра ду ба ви 
и пи та њем бро ја чла но ва Ве ли ког ве ћа, чи ји је 
број у раз ли чи тим вре ме ни ма опа дао и ра стао.15

У ча со пи су „Ду бра ва“ об ја вљен је Ре ше та ров 
чла нак Нај ста ри ји ду бро вач ки за кон о пр ћи

11 Mi lan Rešetar, Dubrovački Dvor, Rad 22 (17. apri la 1920), 
2 (бр. 167).

12 Ju go slav. Akad. Klub, Rad 40 (21. av gu sta 1920); Два 
пре да ва ња ун. проф. Дра Ми ла на Ре ше та ра, Rad 25 (8. 
ma ja 1920), 3.

13 Mi lan Rešetar, Dubrovačka vijećnica, Du brov nik II, 31 
(1924), Dva dubrovačka švindlera iz 17oga vi je ka Dubrovački 
list II, 10 (1925), 1–2, Početak dubrovačke općine, Dubrovački 
list III, 26 (1926), 1–2 (бр. 207, 225).

14 Mi lan Rešetar, An tu ni ni i la za ri ni, Dubrovački list II, 
37 (1925), 1–2; No va dubrovačka vla ste la, Dubrovački list II, 
13 (1925), 1–2; Sa la man ke zi i sor bo ne zi, Dubrovački list II, 19 
(1925), 1–2; Po sljed nji dubrovački vla ste lin, Dubrovački list 
II, 25 (1925), 2–3; Sla ven ska pre zi me na dubrovačke vla ste le, 
Dubrovački list II, 32, (1925), II, 33, (1925), 1–2 (бр. 219, 208, 
215, 214, 218).

15 Mi lan Rešetar, Dubrovačko Ve li ko vijeće, Du brov nik 
mjesečna ilu stro va na re vi ja I (1929), 3–10, 60–68 (бр. 238).

16 Mi lan Rešetar, Naj sta ri ji dubrovački za kon o prćijama, 
Du bra va III 22 (1935), 3 (бр. 285).

17 Mi lan Rešetar, Iz pi sa ma pok. Fra na Kulišića, Du brov nik 
XXIV, 48 (24. de cem bar 1937), 1–2.
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у на ше ста ро при ја тељ ство и по што ва ње ко је го-
ји мо за Ва шу лич ност као чо вје ка, и као на уч ни-
ка и Ду бров ча ни на.“20

На по здрав ни те ле грам Ма ти це срп ске ду бро-
вач ке Ми ла ну Ре ше та ру, по во дом ње го вог из бо ра 
за ре дов ног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
Ре ше тар је од го во рио: „Нај то пли је за хва љу јем 
„Ма ти ци Срп ској“ мо је га не за бо рав но га род но га 
Ду бров ни ка, што се је сје ти ла ме не вр ло ста ро-
га Ду бров ча ни на, ко ји сам се вр ло млад од био у 
туђ сви јет. [...] али се ве се лим, вје руј те ми, ра ди 
на ше га Ду бров ни ка ви ше не го ли ра ди се бе, а 
осо би то ми је ми ло што је та иста по част да та 
г. Мар ку Му ра ту – још јед ном Ду бров ча ни ну из 
бро ја ста рих бо ра ца Ср ба ка то ли ка, ко ји из у
ми ре мо.“21 У истом бро ју „Ду бров ни ка“ је ис так-
ну то да из „од лу ке Кра љев ске Срп ске Ака де ми је 
на у ка, нај ве ће на ше на уч не уста но ве, да у ко ло 
сво јих ре дов них чла но ва уве де два еми нент на 
прет став ни ка ста ре Срп ске Гар де, ви ди мо још је-
дан увјер љи ви знак об на вља ња ста рих ду хов них 
ве за по ко ји ма је Ду бров ник и за ври је ме ду гог 
роп ства ус пје вао да са чу ва сво је сло вин ско до-
сто јан ство и све оно што га је чи ни ло ве ли ким и 
при влач ним за чи тав Сла вен ски Југ и за чи тав 
кул тур ни сви јет“. Пред став ни ци срп ских и ју-
го сло вен ских дру шта ва у Ду бров ни ку пи сме но 
су та ко ђе че сти та ли из бор за до пи сног чла на 
исто ри ча ру Јор ју Та ди ћу.22 

Име Ми ла на Ре ше та ра се по ми ње у ли сту 
Ду бров ник и по во дом 36. го ди шњи це смр ти Ан-
ту на Фа бри са, где се кон ста ту је да он „као млад 
на став ник ни је мо гао до ћи ни ка ко на ка те дру ум-
них про фе со ра и ри јет ких ро до љу ба: Буд ма ни ја, 
Зо ре, Ка стра пе ли ја и Груп ко ви ћа у Ду бров ник, 
као ни сви оста ли че сти ти Ср би Ду бров ча ни: 
Ре ше тар, Ку ли шић, Ра ду ло вић и Ко лен дић”.23

У „Гла сни ку Ду бро вач ког уче ног дру штва 
‘Све ти Вла хо’“ об ја вље на су три Ре ше та ро ва 
члан ка: По пис ду бро вач ки јех вла сте о ски јех 
по ро ди ца, Ду бро вач ке там ни це, Тре шње у Ду
бров ни ку г. 1843–1845. У ра ду По пис ду бро вач
ки јех вла сте о ски јех по ро ди ца Ре ше тар је пи сао 

од го во рио. У свом члан ку Ре ше тар је твр дио да 
гроб ни је про на ђен и да је Гун ду лић са хра њен 
под ве ли ким ол та ром.18 

Лист „Ду бров ник“ је та ко ђе до но сио ве сти о 
при зна њи ма ко је је Ми лан Ре ше тар до би јао за 
свој рад. По во дом име но ва ња Ми ла на Ре ше та ра 
за по ча сног док то ра Фи рен тин ског уни вер зи те-
та у „Ду бров ни ку“ је ис так ну то да су кул тур не 
и на уч не уста но ве За гре ба, Бе о гра да и Љу бља не 
„са јед на ким сим па ти ја ма по здра ви ле про мо ци-
ју Др Ре ше та ра.“ Ду бро вач ка оп шти на од лу чи ла 
је да се по во дом име но ва ња др Ре ше та ру по кло-
ни сре бр ни кип Све тог Вла ха. На ини ци ја ти ву 
Ду бро вач ког рад нич ког дру штва све ду бро вач-
ке кул тур не и на ци о нал не уста но ве упу ти ле су 
Ре ше та ру за јед нич ку по сла ни цу, ко ју му је, на 
све ча но сти до де љи ва ња по ча сног док то ра та у 
Фи рен ци, пре дао се кре тар Ду бро вач ког рад-
нич ког дру штва Ја ша Ми ло сла вић, као де ле гат 
Дру штва. Де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Фи-
рен ци Сал ми ис та као је зна чај из да ња Срп ског 
мо ли тве ни ка, ко ји је, као пр ву књи гу штам па-
ну ћи ри ли цом на срп ском на род ном је зи ку, об ја-
вио у Ве не ци ји Ду бров ча нин Фра но Ми ца ло вић 
1512. го ди не, и ко ји је, уз пра те ћу сту ди ју, 1938. 
го ди не до нео у тран скрип ци ји Ми лан Ре ше тар 
у По себ ним из да њи ма Срп ске кра љев ске ака де-
ми је. Ре ше тар је за хва лио ду бро вач ким кул тур-
ним и на ци о нал ним уста но ва ма пи смом у ко ме 
је ис та као: „Ја у том по здра ву из мо га дра гог 
род ног Гра да ви дим и при зна ње да сам уви јек, 
прем да по нај ви ше, на жа лост из да ле ка, ра дио 
за наш Ду бров ник и ње го ву слав ну про шлост и 
да сам тим за слу жио да ме мо ји су гра ђа ни још 
уви јек сма тра ју пра вим и „ста рим“ Ду бров ча-
ни ном и по ми шље њу и по осје ћа ју, а не са мо по 
го ди на ма.“ За хва лио је и др Ан ту ну Бу цо ни ћу и 
Оп шти ни ду бро вач кој.19

Ми лан Ре ше тар и Мар ко Му рат иза бра ни су 
16. фе бру а ра 1940. го ди не за ре дов не чла но ве 
Срп ске кра љев ске ака де ми је. Тим по во дом ду-
бро вач ке кул тур не и на ци о нал не уста но ве упу-
ти ле су све ча ну че стит ку ака де ми ку Ре ше та ру 
у Фи рен цу, а по себ на де ле га ци ја је по се ти ла 
сли ка ра Мар ка Му ра та и че сти та ла му из бор. 
У че стит ки се ис ти че: „Од лу ка Кра љев. Срп ске 
Ака де ми је На у ка са ко јом Вас уво ди ме ђу сво је 
ре дов не чла но ве бе смрт ни ке, иза зва ла је у на-
ма осје ћа је по но са и сре ће, јер у њој ви ди мо не 
са мо за слу же но при зна ње јед ном ве ли ком ду ху 
и узор ном на уч ном ре де ни ку не го и још је дан 
до каз ви ше да вјеч ни кул тур ни ка пи та ли ста ре 
Сло вин ске Ду бра ве пред ста вља ју у овом ча су и 
га ран ци ју за ње ну бу дућ ност. Че сти та ју ћи Вам 
из бор, мо ли мо Вас и овом при го дом да вје ру је те 

18 Mi lan Rešetar, Ko je ga je da na umro i gdje je sa hra njen 
Gundulić, Du brov nik XXVI, 17 (29. apri la 1939), 1–2 (бр. 309).

19 Sta ra slo vin ska gar da – Naš po nos, Du brov nik XXVI, 
28 (15. ju li 1939), 1, 2.

20 Dubrovačke vi je sti, Du brov nik XXVII, 11 (16. mart 1940), 4.
21 Za hva la Go spa ra dr. Mi la na Rešetara, Du brov nik XXVII, 

10 (9. mart 1940), 4. Dubrovačke vi je sti, Du brov nik XXVII, 11 
(16. mart 1940), 4.

22 Duh našeh sta rog Pje mon ta i Slo vin ske Du bra ve, Du brov-
nik XXVII, 10 (9. mart 1940), 1; Dubrovačke vi je sti, Du brov nik 
XXVII, 11 (16. mart 1940), 4.

23 Uspo me ni An tu na Fa bri sa o 36 godišnjici smr ti 14 ov. 
mj., Du brov nik XXVII, 40 (Ko tor–Du brov nik 12. ok to bra 1940), 1.
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зе мљо тре са. Ти ме је до пу нио пи сце ко ји су ра ни је 
из ве шта ва ли о зе мљо тре си ма у Ду бров ни ку.24

Ми лан Ре ше тар са ра ђи вао је и са ду бро вач-
ким ли стом „Цр ве на Хр ват ска“, ко ји је 1910. до-
нео ње гов чла нак Ри јет ке но ви је ду бро вач ке 
ме да ље.25

Ми лан Ре ше тар био je је дан од нај и стак ну ти-
јих Ду бров ча на у пр вој по ло ви ни XX ве ка. Ве ћи 
део жи во та про вео је у дру гим гра до ви ма остав-
ши увек у чвр стим ве за ма са Ду бров ни ком. То ком 
че ти ри де це ни је био је при су тан у ду бро вач кој 
штам пи ка ко сво јим на уч ним при ло зи ма из ши ро-
ког кру га исто риј ских и фи ло ло шких те ма, та ко 
и члан ци ма ко ји су би ли об ја вље ни ње му у част. 
Као што пре гле да на гра ђа по ка зу је, Ре ше та ро ве 
ве зе са ду бро вач ком штам пом би ле су ра зно вр сне 
и осве тља ва ју ње го ву при вр же ност Ду бров ни ку 
и ве ли ки углед ко ји је у свом род ном гра ду имао.

о зна ча ју и за слу га ма ду бро вач ке вла сте ле што 
је Ду бров ник ве ко ви ма био кул тур ни цен тар на 
чи та вом Бал кан ском по лу о стр ву ис ти чу ћи: „Ду-
бров ник [...] има да у пр во ме ре ду за хва ли сво јој 
вла сте ли што су та ко му дро њим упра вља ли. 
Са свим је да кле оправ да но да се на ро чи то ми Ду-
бров ча ни с по што ва њем и са за хвал но шћу сје ћа-
мо на ше ста ре вла сте ле – ми, њи хо ви не гда шњи 
кме то ви, њих, на ших не гда шњих го спо да ра“. У 
члан ку Ду бро вач ке там ни це Ре ше тар је из нео 
сво је ис тра жи ва ње у из во ри ма где су се на ла зи-
ле там ни це у Ду бров ни ку. У члан ку Тре шње у 
Ду бров ни ку г. 1843–1845. ис та као је да је ма ло 
ко ји град у Евро пи стра дао од зе мљо тре са као 
Ду бров ник. Ме ђу па пи ри ма сво га оца на шао је 
за бе ле шке о зе мљо тре си ма из 1843–1845. Осим 
то га, ње му је у гим на зи ји др Иван Аугуст Ка-
зна чић при чао о сво јим до жи вља ји ма то ком тих 

24 Mi lan Rešetar, Po pis dubrovačkijeh vla ste o ski jeh po ro di
ca, 1–11, Dubrovačke tam ni ce, 39–44, Trešnje u Du brov ni ku g. 
1843–1845, 47–49, Gla snik Dubrovačkog učenog društva „Sve ti 
Vla ho“ 1 (1929) (бр. 237, 242, 245).

25 Mi lan Rešetar, Ri jet ke no vi je dubrovačke me da lje, Cr-
ve na Hr vat ska 83 (1910), 2–3 (бр. 115).


