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Мирослав ПАНТИЪ
Филолошки факултет
Београд

ФРАГМЕНТИ О МАРИНУ ДРЖИЪУ (II)*

1. Ко je Држикев Сабо Никулинов?
Када je о карневалу 1549. године изведена пред кяежевим
двором у Дубровнику само делимично — услед невремена Koje je
изненадно настало и растерало и гледаоце и иэво^аче — или када
je приказана на свадби Влаха ДржиЬа 1551, за уски крут званица, ропака и предателе, први пут у потпуности, ДржиЬева Тирена,
рустикална еклога, како je зову ]ещш., или пасторална комедоца,
како je cxeaTajy друти, изазеала je надживлэе заниманье оновремених Дубровчана. То заниман>е шце било од исте врете и ниje
могло увек радовати лесника Тирене. У jeflHOM кругу гледалаца
оно je несумшиво значило прихватанье ДржиКевог дела и уживан>е у н>ему; али у другом, сачшьеном од л>уди ко]к аутору Ти
рене нису били склони, ширио се глас да та толико привлачна
драма и ниде дело Марина ДржиКа, тада jeiajBa и познатог као
драмског писца, — дотле je била изведена само н>егова прозна комед^а Помет — веЬ да jy je написао Мавро ВетрановиК, прослэвл>ени песиик у многим кшижевним врстама, па аие^у шша и у
драмама о пастирима и вилама, попут Тирене. ДржиК, Kojw je уз
многе животне горчине доживео wajsafl да буде оклеветан као
плагиатор, — дакле, као „лупеж" Kojn npHcsaja ту!>а добра, —
HHje са лакоЬом дочекао нову неправду и покушао je да заштити
осумнтичено дело и CBojy угрожену пеаничку част. У одбрану
Тирене устао je посланицом Свитлому и аридному властелину
Сабу Никулинову, у Kojoj je тог дубровачког моЬника уверавао
да га „мяоэи неевзцеони" ooerjyjy као мрад/ьивца, а да „зли" го* Први низ ових Фрагмената об;авл>ен je у Зборнику Филозофског
факултета XI—1 (Споменица Jopja Taduha), Београд 1970, 413—430.
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воре како у Дубровнику тога часа има само jeflaH „щеснивац" —
а то je Мавро ВетрановиЬ, или ЧавчиК, како су га join сви тада
звали — и да je он „у щесан" ставио ,,све ДржиЬ што noje". Тада
join непознати ДржиЬ упуКивао je, преко племиКа Саба Никулинова, CBojmi клеветницима поруку, а себи jaMa4Ho и потребну
утеху:
Лупештвом, ах тиме не твор' ме ниткоре,
Неэнано ер име jom славно бит море.
Остало je неизвесно шта je ДржиЬ очекивао од угледног и утиnajHor дубровачког властелина, и да ли je он ову послаиицу писао с j едином оврхом да о истини обавести неупуйене; исто се
тако не зна ни да ли je Сабо Никулинов примио Држийево разj ашнзвше и да ли je потом негде дедствовао да оно буде и усвоjeHO. У аваком cny4ajy ДржиК je био евестан да му лична одбрана, па и када je на] праведииj а на свету, може бити само од
мале кюристи, и зато се постарао да ому у одбрану прискочи и сам
OHaj песник кога je он тобоже плагирао. Ca „школъа", (на коме je
проводио дане у молитвама, у науци и литератури, стари ВетранониН одмах се епремно одазвао П^есанцол Марину Држнку у
помок, je«HMM од Hajpefynx докумената стваралачког поштен>а и
честитости у читаво] нашо] аыьижевности. У Toj ,,п]есанци" ВетрановиК je не само o6jaB^iHBao Држийево ауторство Тирене и
отклааао зле гласине (.дорива суда'') о плагидату, него je и о тада
jom недовольно знаном пеонику ДржиЬу и iberoBoj тгосзи]И говорио речима HajsniiDix похвала.
ВетрановиКева „njecaHma" сигурно je рашчистила ствари и
са ДржиЬа сорала л>агу клевете, вративши му правду у потпуности. Али песник Тирене као да ce joui увек ниде ooehao сигурним и похитао je, без сум&е уз обилну материjajnry потпору самог Влаха ДржиНа, пребогатог дубровачког гра^аиииа на чедам je
„пиру" Тирена и играна, да je под сводим именом штампа, истина
са три друга cBoja дела у стиху (у jenno од н*их, П]есни лувене,
уврстио je и послаиицу Сабу Никулинову) , али несумгаиво као
главни део кшиге, Koja je света угледала у Вененади 1551. године
и од Koje се !стицадем прилика ни]е сачувао ни]вдан примерах.
Тако се коначно смирила ова прва полемичка бура око ауторства у fly6poBa4Koj ктьижевности ренесансе, у Kojoj су неко
место и извеана улога припали дубровачком властелину Сабу
Никулииову. Тог властелина ДржиЬ ниде назначио презименом,
jep за тим онда у Дубровнику и ниде било потребе, пошто су га
сви Дубровчани добро знали под именом личним и именом н>еговога оца (Никулин), па су га извесно само тако и эвали, као
што га je тако звао и ДржиЬ. Кад су нас од тог времена oaBojiine
многе године, читаоци ДржиЬевих дела нису више памтили све
те х^единости, па je негде .KpajeM XVII или «а почетку XVIII
века ерудита и песник Ъуро MaTOjameanh, коди се иначе много
бавио ДржиКем и преписивао je н>егова дела, или je из н*их правио изводе, у noxymajy да одговори на питанье ко je Taj Сабо Ни
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хулинют, записао да je он био из рода ГундулиКа, дакле Сабо Ни
кулиной Гундулип. Мати]ашевиКево o6janm>eibe rnnje, разуме се,
ггромакло биографу Сару Цри^евипу, и он га je прихватио и унео
у напис о Марину ДржиЬу, Kojn je део> н>егове Дубровачке биб
лиотеке и у коме je уз оотало изложио и главве моменте ове
афере око тобожзьег ДржиЬевог платината.1 Од Сара Цри]еви*\а
иденггификова1ье Саба Никулинова са ГундулиЬем тога имена
преузимали су и сви други, од ервих издавача ДржиЬевих дела
све до огсрезног Милана Решетара2, и оно je и данас олштеважеha чин>еница юьижевне историке.
Ииак je то била заблуда: ДржиЬев Сабо Никулинов HMje
ГундулиК, нити се пак икакав Сабо Никулинов Гундулип може
наЬи у архивохим кньигама старога Дубровника за читаво време
у коме je кньижевно деловао Марин Држип. Сасвим извесно 1ьега «nje било ни у тадашн^ем животу. Угледни властелин коме се
Држип обратно тврдеКи да му Тирену xohe да одуэму „мноэи несведесни" и „зли'' мег>у Дубровчанима био je Сабо Никулинов
Менчетип, j едини Сабо Никулинов Kojw тада у Дубровнику постоjn. Држип je добро знао коме he се обратити и ту личност пажлзиво je одабрао према знача]у ходи je у Граду она тада имала. Вла
стелин Сабо Никулинов Менчетип ушао }есадвадесет година у
Велико enjebe Дубровачке Републике 4. новембра 1532, што значи
да je ро!)ен 1513. године3 — jep Дубровчани су године властеле рачунали од зачеиа, а не од рог)ен>а, — а када je Тирена први пут из
вожена (1549), имао je тридесет шест, а у време н>ене стварне
премьере (1551) две године више, тридесет и осам. Тада joui
увек ниде могао бити кнез Републике, jep je эа досезан>е те ча
сти морао да буде стариj и, — a нще joui биран ни за провидура
града, као ни члана Малога видепа. Али je у држаежу упрааи веп
имао 3Ha4ajiHe функщце: конзула цивилних послова (1549), се
натора и jeflHora од шесторице ириватних адвоката (1550) и таког)е
]еднога од шест судаца эа ствари криминала (1551). Кнез Репуб
лике МенчетиК he почети да бива убрзо: први пут у априлу 1557,
а затим je то у }уну 1560, Majy 1566, Majy 1569; а као члана Ма
лога BHjeha нашла га je омрт 1571. године.4 О угледу и друштвеном утицаду Саба Никулинова МенчетиПа Haj6otf>e се може судити по државиим пословима и дипломатаким мисияама коje му
je влада поверавала. Тако je он, на пример, 22. септембра 1546.
1 Вицени Stari pisci hrvatski, VII1 (Djela Marina Dríiéa, za stampu priredio Milan ReSetar), Zagreb 1930, XCVII и 18. у нал. — Serafín Marija Crijevié (Seraphinus Maria Cerva), Dubrovaàka biblioteka (Bibliotheca Ragusina),
priredio Stjepan Krasic, sv. И и III Zagreb 1977, 382.
* Stari pisci hrvatski, VIIs, XCII.
* Histordjski arhiv u Dubrovniku (у далем наво!)е»у HAD), Specchio del
Maggior Consiglio 1500—1599, 386: Ser Sebastianus Nicolini de Menze, annorum
XX Die. . . novembris 1532, 1571 obiit.
* Исто, на разним страяама. Менчетий. je био члан Малога BMjeha год.
1553, 1556, 1559, 1562, 1565, 1568. и 1571. Уз белешку о последнем ивбору,
1571, дописано je KacHHje: obiit in regimine.
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изабран да заседаю с таког^е видении Мариной Жупановим БуниКем прими и дочека француског амбасадора Kojn je стизао у
Град на нуту за Венеци|у.5 Фебруара 1556. влада je била одлучила
да та упути за поклиеара у Рим, али je он ту дужност отклонио,
због многих болести од Kojnx je тада патио, подупревпш CBoja
твр1)ен>а мишл>ен>ем надлежног лекара;8 илак je у току исте го
дине путовао крал*у Фердинанду I Хабзбуршком да flejcTByje у
ствари бивших дубровачких племиЬа, а тадаппьих одметника
БучиниНа.7 Током 1563. био je дубровачки посланик у Вене
ции.8 Али и кадa je боравио у Граду, ствари и обавештенл
из мег^ународне политике текли су преко или око н>ега: уобичаjeiíe H3BeiHTaje о тьима слао му je у писмима из Рима знаменити
дубровачни дипломата и правкик из тих деценотда, а н>егов сестриЬ Франо Франов Гундулотп.9 Мекчетип je, како изгледа, био
близак и неким дубровачиим гшсцима, и то баш онима Meiyy копима
je, као што се даде наслутити, радо био ви^ен и Марин Држик. Када му je 1560. умрла супруга Цива, рог>ена Градир, смрт, „честите
владике" оплакао je и Менчетипа je пакушао да утеши нотко друти,
и маши, до гласовити, а тада Beh и врло стари, Мавро Ветрановип
пеомом У npuMunyrje госпоже Циве, дружевнице господина Саба
МенчетиКа, властелина дубровачкога, 1560.™ Према Ветранавипеним речима, Koje су с обзиром на прилику за Kojy су писане могле бити и ггонешто претеране, Цива je била не само „племенита,
прилике аъпуеоске, од рода честита и крви властеооке", веН и
„roonoia красна, притиха и блага"; МенчетиЬу je она била „узтлаю]е", „цви^ет румени и Bje4HO уфан^е", „агфеоска доброта",
„ттакод и здра^е", „б^ела голубица тгритиха от блага", „верна
грлипа". У Ветрановипево] пеоми замотшл»а се како она одговара
са неба на Оабове уздахе: одговара, као што je бееумтье чинила
и у животу, нежним старанием за мужа, ко]и HMje „научан" да
живи сам без н>е. молитвама Богу за н>ега, бригама због ньегових
„труда прил>утих" од болести од Kojnx пати („од фланка и гуте"),
али што je нарочито характеристично, „блажена Градица" молила
je одозго свога мужа:
докле си на свид'ети,
Moj драги, за tboj град свагси труд поддацети,
поноси 3HajaH труд у бри^еме у овако
и чини прагаи суд сваккшу Зедиаио,
ер земл>у ки суде, a юцесу исправим,
залуду paj жуде и ови крам гприславни.
» HAD, Consilium Minus, 40 (1543—1547), 230.
* Цубровачка акта и повеле, сабрао и oöjasBMio Josaw Радошт, кн..
II св. 2 ÍCKA. Зборник за истошяу, .1език и кньижев«сст српокот народа.
III одел., кть. VIII). Београд 1938, 23. и 24.
7 Исто. 27. и 39.
» Исто, 327.
• Исто. 242.
i* Dvadeset pjesama Mavra Vetranovica, priopcio dr Pero Kolendiê, G rafla
za povijest knjizevnosti hrvatske, кн>. 7, Загреб 1912, 189—195.
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То последн>е кьеним je порукама ВетрановиК сигурно додао са
своде стране, одражавaj у$ш, потпуно извеоно, у томе и расположе
на seher дела ондаштьег Дубровника, и можда баш — а зашто
да не? — и нашега ДржиКа.

2. Премщера Држикеве коледще „Щерин"
Хронолог^ а ДржиКевог драмоког рада, дуто и у више махова уепоставл>ана, anje до Kpaja успоставл>ена joui увек. За веЬину ньегових драма, и кад год je то на основу нечета било могугшо, утврЬен je тренутак када су настале или када су приказиване, али нека од ньегових дела ]едноставно тису пружала никэквих елемената Kojn би представл»али ослонце у «acrojaiby да
се она повежу ближе с временам у коде су први пут изишле пред
гледаоце. Таква су дела комедоце Манде и Аркулин, на пример,
KojiMMa недостаду наслови и почетни делови, ще би било барем
нечета, помена личности и шихових свадби на KojnMa су та дела
извожена, као што je то уобичajeno код ДржиКа, и што би могло
указати на траг до одговора. Али je чудно што трат traje уочен
ни понегде где га je било.
ДржиЬеву више но непотпуно и само у неповезаним фрагментима очувану, али по свему иначе изврсну, комедиду П]ерин,
шьижевни историчар Милая Решетар, коди се поред осталога
много бавио и утврЬиван>ем xpoнoлaгиje ДржиЬевог драмског ра
да, сврстао je, 3ajeinHO с комедидама Манде и Аркулин, у дела за
коде не знамо ни где су, ни када су извожена, и за кода се зато
морамо служити само приближним наслугшван>има.и За ььега je,
тако, као и за Пера Будмаиида пре тога, било саевим jacHO да je
FljepuH млаг>и од комедоце Дундо Mapoje jep се у н>ему саовим
jacHO алудира на Дунда Mapoja речима: „Друти се си учинио Маро
MapojeB, Kojn кад сплавио иман>е бщеше, не xTje да оца позна",
а то баш чини Маро Mapojes у Дунду Mapojy. Наведене речи
ynyhyje у комедиди Щерин отац дводице Пдерина ономе свом сину
тога имена кога je изгубио и одавно seh заборавио у Ванещци, и
Kojn н>ега уистану и не може да познаje, a Bepyje, та] отац, да их
ynyhyje другоме близанцу коди живи уз н>ега у граду и «ojw га,
разумлыиво, мора добро знати, па он сада у бесу закл>учуде да се
попут сина Дунда Mapoja само због нечега гаретвара да га не по3Haje. На темелу те nojeflttHOCTii тачно je и лако одрейено да je
IljepuH мла^и од Дунда Mapoja, али се дал>е од тог оувише општег
одреЬен>а mije пошло.
У caMoj комедиди, меЬутим, пружена je за то je¿ma могуЬност, кода roije запажена, па iraje ни искоришЬена. Облождер, jeдан од слуту те комедиje, 4Hje име довольно jacHO сведочи о н>еroBOj npaeoj природа, каже на jeflHOM месту: „Цоно се Мишкинов
11 Stari pisci hrvatski, VIP XCVI.
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жени, nohy се мало прибавит; ту ме готова вечера чека". Очигледно je ту реч о свадби („пиру") за коду je Щерин писан и на
Mojoj je изведен. Такве алуз^е у ДржиКевим драмама у KojHMa
личности помшьу свадбе пред чидим званицама изводе саму пред
стану cpehy се и другде код ДржиКа. Такав je cnynaj с Тиреном,
„комедипом" приказаном „у ДржиК на пиру", у чидем прологу
„ВлашиК" Обрад у низу стихова описуде свадбу Влаха ДржиКа и
к>егове „Hesjecre" Мариде „ов^етла племена СинчиКевиК куКе",
на Kojoj се гости пуно старе и младе „миле чел>ади" -и на коме je
Обрад гост и сам: о „пиру"' Влаха ДржиКа, на 4Hjoj je je,zrHoi ве
чери представл»ена и ДржиКева друга ,,комеди)"а" Венере и Адон,
нешироко прича сводим саговорницима, „Власима" као што je и
он сам, припити и сити Вукодлак. У комедиям Скуп, такоКе, Про
лог, коди говори .Тедан сатир, а кога игра невестин брат Стипепо,
доста je речи о пиру Саба Гатчина, то jeer властелина Саба ПалмотиКа, за Kojw je она и омишлена.
Али ко je Taj Цоно Мишкинов, на wjeiM je пиру дубровачки
комедиограф забавлао младенце, CBojTy и позване госте CBojoM
комеди]ом njepuH?
Као што je то обично чинио, ДржиК je ту личност оцредио
именом Koje je носила (Цоно, Junius) и именом н>енога оца (Михо,
Michael, односно хипокористично Мишко, одакле придав Миш
кинов), што je за Дубровник Нэеговога времена било и сасвим дозолйто. За сврху Koja нас овде занима то би меКутим било апсолутно недовольно да je таэдим случа}ем тада у Дубровнику било
више дубров ачких племиКа хоуя су се звали Цоно. а чи1и юу очеви
носили име Михо, али ореКом измеКу 1530. и 1567. године постош
тедан i едини такав властелин и то Цоно Мишкинов БуниК, Koj«
je живео измеКу 1530. и 1581. године.12 Taj Цоно Мишкинов начинио je 23. априла 1552. године женидбени уговор с младом владиком Цивом, кКери властелина JepKa Павовог ГрадиКа. Како je
ÄBoje младих било у четвртом степену сродства, морали су због
те препреке од Свете столице добити дозволу за ступанье у брак,
а чим je она стигла из Рима, брак je утоворен и еклопл>ен. и то
за одмах (per verba de praesenti), na je тада овадба и прославл>ена.
За мираз, и за невестино одело и украсе, отац Цивин обеКао je и
одмах Цону предао хшьаду дуката или je багоем тако у службене кгаиге уписано, али како je то време кад дубровачка влада нормира и nporaicyje горньу границу мираза, у настодану да спречи
утакмицу у луксузу и сувишно раоипан>е, лако je могуКно да je
стеарин мираз био и веКи, а да се н>егов маши износ морао декларисати због строгих прописа.1'
СудеКи по тестаменту Цона Мишкиновог, кощ je начшьен
lljaHyapa 1581, а отворен и регистровая 2. октобра исте године,
,! Вид. навещвни Specchio del Maggior Consiglio 1500— 1599, 388": Ser
Giupno Mich, de Bona. Die XV Novembre. 1 549. 1581 obiit.
>* HAD, Pacta Matrxmomalia, 8 (1543—1558). 123—123'.
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пошто je у Град стигла вест о смрти БуниЬево] у Венецией, то je
био силно богат властелин. Beh од оца и стрица, ко]и су обо]ица
умрли далаке 1531. године, он je наследио големи иметак, од кога
су у Дубровнику, у Улици од Цр]вв]ара и другде, куповане Kyhe,
а у околини, ближо] и дал*у, многа иман>а и виногради; породица je осим тога у Гружу имала лепьиковац и врт с капелом. Taj
иметак морао je Цоио Мишкинов joui увеКати тргавачким пословима KojiMMa се несумгаиво бавио. УмируЬи, он je оставио на хил>аде дуката само манастирима и црквама, за мисе и друге побожне сврхе, затим убожиштима и болницама, као и cBojiUM потребитим оуграЬанима из ювих друштвених редова, од властеле и граг>ана до занатлида и л>уди из на^нижег пука, за помоН у аиховом
сиромаштву и за потпору приликом yzjaja и женидби. Богатым
легатима добро je обезбедао и MajKy, кода je тада joui била жива,
и супругу Циву, као и osojy ванбрачяу Khep Аницу, а сетио се и
6e36pojiHMx ропака, при]ател.а и познаника, гадима je оставл^ао
дарове за cehaibe и из л>убави (per amore). Главни су наследници
били иначе н>егови синови, од kojhx je старки Михо био веК ожен>ен, а млai)и Jepo тек je требало да се жени.14
ДржиКев Облождер с правом je «еке априлске вечери 1552.
године могао очекивати да he у куКи тако богатог 'властелина
имати кралевску вечеру; а сам Дум Марин, сасвим извеоно, ниде
ни могао ни хтео да не изиЬе у суорет жел>и моЬног при]ател>а —
KojM му je могао бити и заштитник — да учесници н>еговога „пи
ра" не буду, уз све друго, почапгЬени и каквом добром „машкаратом", како je Држий покаткад окромно «азивао cBoje комедк)е. Мора да je славног комедиографа и овога пута, као безмало
увек, „бредеме силовало" и да je радио, по своме обичаду, у пос
ледней час, пошто je, немазуКи када да сам иэмишл»а фабулу, посегао за Плаутовом комеди]ом Менехми. Али како нигде HHje мо
гао остати пуки имитатор, све je затим у комедией преудесио
према CBojoj вол>и и организовао на властити начин, тако да je
комеди]а Iljepun оставл>ала утисак оригиналног дела, што je, у
HajBehoj мери, заиста и била. Само, како je од настанка и премиjepe Дунда Mapoja прошло тек нешто више од године дана, а како
je радио на брзину, ДржиЬ je, можда и нехотице, али можда и
баш што му се тако допадало, понавльао nojennHe досетке и опецифичне обрте из те paanije, а вeh сигурно чувене комедоце.

3. Позоришна дружина Гардзарща
О „фестама", Koje су бивале ,,у бр^еме од поклада" — „од
CTapnjex нашидех одлучено на танце, игре и весел>а" — или на го
сподским свадбама „за обеселит пир" — неколико .„пружина" позоришних аматера изводило je ДржиЬеве комеди^е за тадашн.у
м HAD, Testamenta Notariae, 45 (1577—1581), 195' 201'.
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дубровачку публику, властелу и „пук стари и мудри". Три од
тих „дружина" знамо и по имену: „Помет-дружина", „НэарНэаси"
и „Гардзарида". Две су поменуте безимено и описно: „та и та коMnarotja" к „млада ки nnjecy npnje нигда арецитавали". Колихо
их je пак било joui, xoje су прошле не оставивши ни оволико трага на страницама дoцниje прореженог и непотпуно сачуваног ДржиКевог комедиографаког дела, не може се «и замислити.
Неке од тих „дружина" тpajaлe су дуже од jeflHor карневала и приказале су током година више ДржиЬевих дела. Тако je
„Помет-дружииа" joui 1548. играла ,дрид двором" сад изгубл>ену
комедоуу Помет, а три године после тога, 1551, опет je она у „ВиjehHMUM" извела Дунда Mapoja. Друге су „дружине" бивале образоване за одре^ену прилику и деловале су кратко, ако се о то
ме може аудати у околностима када нам за «из ДржиКевих коме
дии a ocTaje та]на не само када су изишле пред публику, seh и коjoj „дружини" то треба уписати у заслугу.
Mefyy аматераким поэоришним „дружинама" у ДржиЬево
време дужи je век имала и она xoja je носила име „Гардзареда".
Та „дружина" сигурно je играла кюмедиду Манде (или Трипче),
како се види, уз остало, и из завршних речи главнога jyHiaKa Трипчете, где он ,,иквитава"(позива) друштво („бригату") „у Гардзариду на вечеру". „Дружина" je према томе имала и юуКу у коjoj ice окупл>ала и тамо можда припрамала и увежбавала „комеД*Чу", и у Kojoj je после представе прире^ивала вечеру; та куКа
звала се управо „Гардзарща", па неЬе бити далеко од истине помисао да je по н>од „дружина" «Boje име и добила. У Манди се
„Гардзарэда" на неколико места спомшье, a joui више од тога,
гауедине чланове те „дружине" ДржиЬ, nojfrpaBajyhH се, изводи
на сцену коуедиде, као н>еиа лица. Зеддогл je то учинио приказуjyhn оусрет. некаквог Которанина с таког^е ближе неодре^еним
Дубровчанином. Први од н>их том приликом говори свом саговорнику: „Je ли вам, боже, Цв^ета жива и Вукота? Ja вас познавай:
ви сте Гардзарэда. Велике ти cMHjexe и ви н>егда чин>ахоте о покладидех", на што други одговара, тобоже скромно и nexajHO, али
noKa3yjytiM узгред шта je и главна сврха окупл>ан>а у „дружине":
„Ото, истом за пасат бридеме". Котораниново „<н>егда" свакако
треба да значи сеКан^е, joui увек живо како видимо, на раниде
представе „Гардзариде", Koje су се дуго> памтиле по cjajHWM успесима („велике ти CMnjexe. . . чигьахоте") или je барем ДржиН такво уверезье хтео да у публици остави. Извесно je исто толико
да се сеЬан>е на неку такву представу налази и у Котораниновом
распитиван>у о Цведети и Вукоти, што би морале бити личности
из ко зна Koje ДржиЬеве комедиде, пре тога изво^ене, а после на
жалост изгублэвне.
Из jeflHor дал>ег разговора у HCToj комедиди, KojH воде Ман
де и Керпе, flosHaje се да су „Гардзар^у" сачиньавали племики
1„дубровачки су властели што се зову Гардзарида"), па би то онда
значило да, према обича}има коди су у .старом Дубровнику владали,
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у Toj „дружини" rotje могло бити места ни за ]едног припадника
гра^анског enoja; mije га стога могло бити ни за ДржиЬа самога. Ти властели требало je тобож да се тих поклада (у Котору?
или другде, то jecT у Дубровнику?) окупе на „лиуепо] вечери",
а говорило се и да he се ,дю вечери измрчит", и да he се чак „и
жене иэмрчит, тер ce he иэмрчени сви пак у коло ухитит". Про
стодушна Манде питала се на то с узбуЬеььем: „Како ве he Moh
оне владике трщет да их мрченидех гледа^у?" и то je отворило
пут доннидем претпоставл>ан>у да су, како се одатле види, у дубровачко] ренесанси гдекад и жене, а овога пута баш и „Влади
ке", учествовале у позоришетим представама. Пре he бити, Mehyтим, да je овде реч о карневалоком маскиран>у и о за^едничком
плесу у колу, него о неком драмском представл.аньу, али je уза
све то вест евакако необична и с обзиром на строге и патредархалне норме ондаппьег дубровачког понашаша управо изненаhyjyha.
Позоришна „дружина" Koja се називала „Гардзарзца" споменута je у ДржиЬевим делима joui jeflaHnyr, и то у вези с иэвойен>ем шегове камедиje Цухо Крпета. Брудита дубровачки, по
знавалац и преписивач ДржиКееих дела, лексикограф и помало
и сам лесник Ъуро МатацашевиЬ однекуд je энао, и тако je забележио, да се та комедий играла на „пиру" властелина Рафа
ГучетиЬа. Доцдаце je утврЬено да je Taj „пир" могао бити негде
после 1. марта 1553, када je склопл»ен женидбени уговор измену
Рафа Мариновог ГучетиЬа и „владике" Анице, кКери noKojHor
Бенедикта Мариновог ГучетиЬа, и то „за одмах" (per verba de
praesenti).15 Комедиду Цухо Крпета mije имала те вечери да из
води „Гардзареда", Beh нека скупина младих и позоришту joui
невичних л>уди, старинеких назора (,,ми луди чертаменте годишти млади, ма Ьуди антици"), Koja je себе звала ^едноставно „та и
та компаюца". Како су се због CBoje невештине платили од ивлаека пред публику, охрабрен>е и подстица] дошао им je од н>ихових старших и иекуснидих колега: „ДоЬе Гардзари}а, дружина
Рафова, рекоше: „Машкари, што чините? opnjeMe je, ходите!" " Да
их охрабре, глумци из „Гардзариде" CBojnM су млаЬим колегама
тобож мазали „полсе" (пуле) ,,русати]ем оптом" (сирЬетом у Kojn
су утопл>ене руже), nponpahajyhH то „с н>екидем ри)ечми", дакле 6ajaiH>eM, а осим тога су за растериван>е треме употребили и
неки CBOj „секрет" (Tajiry), KojMM су узроковали да млади глумци
буду од публике лело примл>ени — а не гавани „пьилшц'ем наранчинам", како се догадало лошим представл>ачима — ма како ина
че глумили {,,арецитали"), па и када би баш били „гофи" (нееггретни, недотупавни), свакоме he се чинити да су играли „добро, лиjeno и ярaro". Сва та прича о „оцту" и 6ajaH>y, као и о чудотвор
ном „секрету", само je ießoa од ДржиЬевих шала, а у H>oj je, бесумное, jeflHHO оигуран податак да je „Гардзари^а" била „дружи" Stari pisci hrvatski, Vil', XCV.
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на" ондаппьег дубровачког племиКа Рафа ГучетиКа. Тако се изнвнадно дознало за бар ]едног поэоришног л>убител>а kojm je био
н>ен члан и глумац.
Taj Рафо ГучетиЬ имао je у време csoje женидбе тридесет
и три године; ро^ен je дакле средином 1520, а од 17. новембра
1539. члан je Великог Bwjeha Дубровачке Републике.18 Поред уобича]аних служби у државно-j уетраеи, он се живо бавио трговином,17 и свакако je био богат човек: ту je об]аппьен»е ДржиЬевог
придателзства и везаности за н>ега, као и спрамнасти Дум Mаркинове да том свакако утицгцнам младом властелину угоди комеди]ом писаном за шегов „пир", као и комедоцама Koje je „Гардзаpnja, дружина Рафова" имала извести у другим лригодама. ГучетиЬ je знатно надживео ДржиКа и умро je тек 1591, на жалост
не начинивши тестамент, Kojw би нам, да je иза н>ега остао, дао
много више увида у н^егове животне прилике.
Сама реч „гардзарида" у дубровачком свакоденвном говору
означавала je Kyhy у Kojoj je вршено гребенатье, то jeer одстран>иван.е сувишних длака из вуне -или лана ченшьааем преко нарочитих справа с гвозденим зупцима (гребенё). Реч je та дошла из
италиданског ]езика (garzare, garzerva, garzatore),iS а бележе je и
речници «юволатинаког (garzare, гребенати, стрийи, pannos carmi
nare, tendere; garzaria, место где се глача^у комади сукна, locus
ubi panni poliuntur; garzator, гребенар, panni tensor, carminator).19
Зато чуди што je лексикографи из великог акадешцског
Pje4Huxa хрватскога или српскога уезика нису умели об^аснити,
Beh оу само забележили и то управо поводам Држипа: „Гарцарща
(или Гардзариуа) f. име иьекаквом друштву, Koje je у Дубровнику
XVI BHjeKa глумило и справл>ало машкарате и друкчоде се весе
лило у покладе. Без сумке тзфа ри]еч. . .", flOfflajykn уз то „тумачен>е" век познати пример из комедоде Манде.
У XVI веку, када су ткачка и индустрида вуне биле у Ду
бровнику веома разви]ене, гребенан>е je било посебан занат (ars),
taoju се учио као и сваки други. Они ко]и су шиме желели да овлaдajy погашали су се код MajcTopa KojM 'Су га знали и том прили
ком правили су нарочите уговоре. Ледан пример, уместо других
и сличних, дао би се навести из 1533. године: тада je, 10. децем14 Specchio del Maggior Consiglio 1500—1599, 387: Ser Raphael Mar. de
Gozze arm. XX die XVII Novembr. 1593, 1591 obiit.
17 Вищ. J. Тадий, Дубровачка архивска граЪа о Београду (1521—1571),
Београд 1950, на више места; J. ТадиЬ, Т. ПаповиЬ, Дубровачка архивска
tpatja о Београду (1572—1593), II Београд 1976, на више места.
« Видети под ним речима напр. познати речник Tommaseo-Bellini-a,
или пак С. Battisti — G. Alessio, Dizionario etimológico italiano, III, Firenze
1952.
" Тако напр. Du Cange у саом речиику среднлвековяог лаггииитета.
Уп. и Lexicon latinitatis Medii aevi Iugoslavie, I, Zagrabiae 1973, s.v. Garzare
(cf. serb. croat. gargaslti) — tondere, carminare: öe&ljati, grebenati; Garzator,
Garzotur, m. — qui carminat, qui tondet: grebenar, »gargasar.« Тамо ce «ajy
и примери и то из дубровачких докумената.
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бра, некакав Радосав МилорадогаиН из Гружа, коди je желео да
изучи гребенарони эанат (adiscere artem garzarie) оклопио погодбу с Цв]етком Ивановим из Сланога, Kojn je oôehao да he га за
четири дуката награде „вальано и савршено" обучити „занаггу
гребенааьа" (artem garzarie), „тако да он може добро да обавл>а
пюменути занат и да буде упуЬен у ньега".20
A Kyhâ у юэд'има се обавлъало гребенанье, и коде су се по томе
звале ,,rapfl3apnje", било je у Дубровнику у том истом веку неколико, и у разним крадевима града. JeflHoj je власник био баш
OHaj ДржиЬев Цоно Мишкинов — односно, властелин Цоно Михов БуниЬ — на чщеы je „пиру" приказана ДржиЬева комедида
IljepuH. Он je ту CBojy куКу или „пребенару" (domum suam seu
Garzariam), кода je била у Улици светога Вида (in via sancti Vitt),
noTOHjOj YcKoj улици, иэнадмио пучанину Jaaco6y РадальевиЬу
(de Radagliius) за сто дуката годиниье кярще Kojy годину пре
1573, када je о томе реч у jeaHOM документу, управо за послове
везане за производн>у вуне (pro exercitio artis lanae).21 Ту исту
Kyhy (la casa mia Garzaria) оставио je потом y CBojoj опоруци из
1610. дубровачким државним блaraj ницима Цонов син Михо БуниЬ.22 Друга „гардзарэда", покрад цркве светога Николе, помшье
се у jeÄHOM тестаменту из 1557. године.23 Она je, како изгледа,
припадала властелину Андреи Мариновом РастиЬу, код и се двадесетак година доцниде погодио са задаром Крилом Русковикем
да му на ifaoj сагради лукове од порозног камена и креча.24 Такву
дедяу Kyhy (casa chiamata Garzaria), у Широко] улици, наследила
je од CBojnx предака Ника СоркочевиН, жена песника Османа
Цива ГундулиЬа; дуна 1641. та reyha je била покрадена, па се Ника
због тога тужила.25 Неке од тих Kyha Koje су Дубровчани звали
„гардзариде", можда када се у н>има привремено ниде радило, а
можда и када су оне после основне употребе коначно напуштене
за Taj посао, служиле су ныиховим младим власницима и друговима Kojn су се око н>их купили („дружииама") за сваковрене састанке и ноЬне седел*ке, као и за „дружинкаке" вечере. Случа} коди
се почетком }ула 1545. десио младом властелину Петру Франовом
ГрадиЬу одиграо се после такве jeaHe седелже. „Jy4e увече био
сам са дружином у Гардзариди. . .", починье Taj ГрадиЬ csoj исказ .пред оудидама Kojn су га потом испитивали, па наставл>а причадуЬи подробно како се с Мариной Дамдановим МенчетиЬем шетао Плацем и Улицом меЬу npjeBjape, и како je, око три часа ноЬи, МенчетиК отишао куки, а он се упутио CBojoj, на ком путу
*•
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ra je, у KpuBoj улици, ранила напозиата особа, Koja je одмах затим побегла са места налада.*'
По Hexoj од тих Kyha у копима су се окупл>али — а биЬе то
noHajnpe она у Улици светога Вида, xojoj je власник био ДржиheB привател> Цоно Мишкинов БуниК — позоришки аматери из
„Гардзари^е" дали су CBojoj „дружини" такво име. Али оспы тог
основног разлога, што je дакле ]една .^ардзар^а" била ме
сто Нзиховог cacTajaiba, шихов су избор вероватно одредиле преносне могуЬности те речи: као што се у „гардзари]и" гребенавьем
лречипАавала и за финишу употребу припремала вуна, тако су
делатношКу , дружине" тога имена, то jeer н>еним представле
нием комеди^а, наво^ени на поправленье од мана и тако оплемешивали нлхови гледаоци. Определивши се на Taj начин за име
CBoje „дружине", они су у исти мах, пасредно, aли довольно разговетно, одре^ивали и ]едан битни део OBoje шьюкевне и поооришне поетике.

** HAD, Lamenta de intus, 91 (1545—1546), 116'.
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