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ДРАГОЉУБ ПАВЛОВИЋ 

АРХИВСКА ГРАЂА О ЖИВОТУ МАРИНА ГЕТАЛДИЋА 

о познатом дубровачком мат~матичару и физ-ичару XVH века 
Марину Геталдиhу, чије су заслуге за развој математике и физике 
признате већ одавно у историји математичких наука, писано је до 
сада више пута и код нас и на страни, али и 1I0ред тога његов 

живот није довољно познат. ОНО што се до сада о њему знало 
сводило се у главном на биографске податке које је о животу 
Геталдиhеву дао дубровачки биограф XVIII века Саро Цријевиh.1 ) 
Ти подаци, међутим, не само што нису били потпуни, већ нису 
ни увек тачни, пошто су стари дубровачки биографи писали, како 
је познато, биографије знаменитих Дубровчана делом по писаним 
изворима али најчешhе по сеЬању и усменој традицији. Цријеви
ћева податке понављали су затим сви они који су после тога 
писали о М. Геталдиhу, почевши од Апендинија, па све до О. 
Кучере, чија расправа претставља и данас најобимнији и најпот
пунију приказ живота и рада знаменитог дубровачког математи
чара/о!) Изузетак од овога чине донекле чланци Н. Салтикова8 ) и 
М. Ванина4 1, Први од њих донео је неколико вести узетих из 
дубровачког Државног архива, док је други штампао једанаест 
Геталдиhевих писама, значајних за познавање и његова живота и 
рада. Ипак, и поред свих тих радова, жеља О. Кучере, изражена 
још 1893 године, да се подацима из Државног архива у Дубров
нику осветли потпуније нарочито последњи период Геталдиhева 
живота, остала је још увек· неостварена. Радеhи више година на 
испитивању архивске грађе за познавање живота и рада дубро
вачких књижевника XVI и XVH, века ја сам узгред исписивао и 

]) Seгaphlnus Ceгva, Bibllotheca RаgUSIЩi М. S. Пре Цријевиhа о Геталдиhеву 
животу и раду налазе се подаци и у делу Игњ. Ћурђевиhа Vltae е! carmlna (изд. 
Српске академије наука, Зборник за ист., јез. и књижевност срп. народа, 11 одсљ. 
књига 7). 

2) Досадашња литература о М. Геталдиhу: Appendini, Notizle 11, 1803, str. 
44-48. Barbieгi, Оаllесја del Ragusei iIIustrf. Dubrovnik 1841. Е. Ое/Ш, Zeltschrfft 
far Mathematlk u. Physlk XXVII, 1882. М. Cantoг, Vor1esungen аЬег Geschichte der 
Matematik 1899-1901. Oton Кисега, О Marfnu Getaldicu. Rad. JAZU CXVII], 1893. 

В) N. Sa/tJkov, Souvenlrs сопсегпап! 1е geometre Yougoslave Marinus Ghetaldf. 
Isls N2 78, уоl. ХХIХ july 1938. 

4) М. Vanlno, М. Getaldlc 1 Isusovcl, Vrela 1 prlnosl 12, Sarajevo 1941. 
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сва архивска докумеН'l'а која се тичу М. Геталдиhа и његове уже 
породице. Без претензија, дакле, да дам потпуну биографију М. 
Геталдиhа, ја ћу овде саопштити све оне архивске вести које 
могу бити корисне будуhем писцу једне обимне и потпуне моно
графије о овом заслужном дубровачком научнаку, 

* * * 
Како је већ истакао и стари Цријевиh, Марин Геталдиh је 

рођен у угледној властеоској породици Геталдиhа (Ghetaldi), чији 
народни облик, узгред буди речено, у старом Дубровнику није 
гласио Геталдиh већ ГеШодовuh.б ) Датум и годину рођења Гета л
диhа не знамо тачно, али се он може доста приближно одредити. 
ВеЬ је Цријевиh био нашао у познатом списку дубровачке вла
стеле Specchio да је М. Геталдиh био примљен у Велико вијеhе 
као пунолетан члан 12-V-1588 године. 3најуhи да су дубровачка 
властела често била проглашавана пунолетним и пре навршене 
двадесете године и да су још уз то стари Дубровчани рачунали 
годину рођења не од самог рођења већ од зачеhа ( .. а сопсерсiопе"), 
Цријевиh је одредио као приближну годину Геталдиhева рођења 
1~66, и ту су годину понављали сви они који су касније писали 
о М. Геталдиhу. Та година, неnе бити тачна, пошто у књизи свад
бених уговора налазимо да је отац Маринов начинио уговор о 
веридби са својом будуhом женом Аницом тек 30 априла 1567 
године6 1, У уговору, који није цео исписан, није означен рок за 
венчање, али како је тај уговор регистрован три месеца касније и 
у књизи Registro moгitaggi7 ), то је сигурно да је венчање обав
љено ускоро после тога. Када се при томе узме у обзир и чиње
ница да је Марин Геталдиh био најстарији син својих родитеља8), 
онда са може узети скоро као сигурно да је он рођен 1568 године. 
у браку са женом Аницом, Маринов отац је имао, поред Марина, 
још четири сина, и то: Андрију, Симона, Мартолицу и Јакова8 ). 
Шесто дете била је кпи Ника, која се због недовољног мираза 
није могла удати и завршила је свој живот као думна у мана-

б) у серији докумената Testamenta notarlae 60 (1631) наnази се на стр. 61 
тестамент Огае uxorls Andreae Mathael de Ghetaldls, који је писан српскохрв. 
језиком и КОЈИ почиње: .Ја Ора кћи Лукше Кривошиhа и жена Ан,црије Гешодо
виnа". Овај АндРиЈа Гетаnдиh је рођени брат Марина Гетаnдиhа; оженио се 1623 
удовицом Ором ГУ'lетиh, која је пре тога биnа веЬ два пута удавана. 

6) Pacta matrlmonlalia 9 fO 106 dle 30 аргШs 1567 S. Matheus Маг. Јас. de 
Ghelaldls ех una pal·te е! D. Anlza fl1la q. S. Andreae Магlh. de Restls ех altera parte 
sponte ... promlslt se domum suam traducturum ... уговор није завршен. 

') Regglstro Maritaggl, (О 49. D. Anlza fllIа q. S. Andrea Магlh. de Restls 
desponsata. S. Маlhео Маг. Јас. de Ghetaldls 30.IV.1567. 

8) Треба напоменути да је крајем 16 и почетком 17 века постојаnа још једна 
грана породице Гетаnдиhа. Тако је поред оца нашег математичара КОЈИ се звао 
Matheus Маг. Јас. de Ghetaldls. постојао и Malheus Магlпl de Ghetaldls који је 
сасвим друго пице. 

9) Specchlo1500-1600. Андрија је ушао у В. Вијеhе 27.Х.1580, што значи 
да је био само годину дана мnађи од мnађи од Марина, Симон 1l.VIII.1590, 
Мартоnица 20.VII.1594, а Јаков 19.V.1597. 
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стируIО). Та жалосна судбина Нике Геталдиh јасно показује да Ма 
ринов отац није био много имуhан. 

Своју младост Геталдиh је провео у Дубровнику, завршивши 
ту основну школу И гимназију. То његово школовање трајало је 
од 1575, када му је било седам година па све до 158d када је 
постао пунолетан. У основној школи прву писменост је добио од 
свештеника Ивана, који је тада био постављен за репетитора са 
задатком да "edocere debeat iuvепеs е! pueros gгаmmаtiсагп et huma
пзs litteras"l1) док су му у гимназији наставници били су Марин 
Цупан, Трифун Которанин, Иван Кристифоровиh, Ф. Сердонати. 
Доминик Тати и Виктор Басељи,12) Прва знања из рачуна и мате
матике Геталдиh је најпра добио од Андрије Француза, који је 
од 1575-1577 био главни учитељ рачуна (abachista); а после 1577 
од Николе Матејина који је ту дужност вршио све до краја XVI 
века.Н) По завршеној гимназији, из које је изнео сва знања која 
су била потребна ондашњем дубровачком властелину за вршеље 
чиновничких дужности, Геталдиh је одмах после ступања у Велико 
вијеhе почео добијати разне дужности и звања која су обично 
додељивана младим племиhима. Тако је веЬ године 1590 био по
стављен за капетана Јањине на Пељешцу. Ту дужност, која је 
била нека врста административног и судског управитеља места, 
Геталдиh је морао обављати пуних шест месеци, уз плату од два
наест гроша дневно. Али као што је био случај са осталим младим 
дубровачким племиhима, Геталдиh ту дужност изгледа да није 
схватио много озбиљно, па је због тога 16 јуна исте године био 
кажњен новчаном глобом од двадесет и пет перпера што је и без 
одобрења био напустио за извесно време место свога служ
бовања1'). Ид:уhе 1591 године он је веЬ један од двојице офичалз 
у уреду за наоружање (Аrrnаmепtо de scritta) и ту Ье дужност 
вршити повремено и касније. 15 ) Године 1593 налазимо га као прет
ставника републике у уреду за продају соли на НеретвиI6 \. Идуhе 
1594 године, међутим, Геталдиh је ради својих математичких сту
дија изгледа веЬ напустио Дубровник, пошто га отада па све до 

10) Test.Not. 49 (1592-96) 10 110:... .10 ho ипа flg1luo1a femlna а поте 
Nlcha, 1а qua1e perche sl е rlso1uta а farsl топаса е tale flnira 1а sua vlta а1 servlto 
dl Dlo ... рес clo еl1а potra e1egarsi qua1 monastiere che plu 11 рlасеrЗ". Ника је 
вероватно рођена негде између 1575 -1576, и У то време је веЬ била девојка за 
удају. Што је морала иhи у думне, главни разлог је бно сигурно слабо имовно 
стање њенога оца. 

11) Cons. Rogatorum 58 (1566-68) /0 166; IbIdem 60 (1572) fO 62. 
12) Cons. Rog. 63 (1575-76) /0 3, 5; Ib/d. 64 (1577-78), /0 105; lbld. 65 

(1579-80), fO 57; Ibrd. 66 (1581-82), fO 89, 134, 195. 
18 Cons. Rog. 63 (1575-76), /0 5; IbId. 64 (1577-78),/0 18. 
Н) Cons. Mlnus 60 (2589-90), /0 220. Die 16. VП, 1690. Captum fult de 

condemnando S. Marlnum МаЉ. de Ghetaldls, capltaneum Jagniae ad solv~ndum ... 
Ipp. vlglntl clnque... propterea quod redierlt ех зио capltanato ... , а после тога 
нови закључак: .captum fult de prcclplendo predlcto S. Marlno q. sub. раепа Ipp. 
centum debeat resldere contlnno Iп suo сарltапаtи, е! поп dlscedere ех зиО confinio. 

t.) Cons. Mlnus. 61 (1591-92) fO 31. 
16) Cons. Rog. 73 (1593 -94) /0 80, Dle 15.XII.l593. Marlnus МаЉ. de Ghetaldis, 

vепdltоr salls Narentl (ХХ q. VH, ех 1). 
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1603 године не налазимо у архивским књигама. То би се донекле 
слагало са оним што он у предговору свога дела "Variorum pro
blematum collectio" (Млеци 1607) сам казује како је пуних шест 
ГО.Ј.ина провео на путовању по западноевропским земљама11). По 
повратку са својих студија Геталдиh је између 1600 и 1603 опет 
повремено боравио у Риму и У Венецији, где је припремао своје 
прве радове из математике и физике за штампу. У Риму он би 
вероватно остао још и дуже да му се средином 1603 није дого
дила једна незгода. У свом писму које је јуна 1603 упутио из 
Венеције своме професору Кристифору Клавију, он се жали како 
је изненада морао побеhи из Рима да не би био кажњен за поку
шај убиства над неким непознатим човеком. Додуше, Геталдиh се 
правда да није имао никако намере да тог човека убије, али да 
је мимо своје воље био увучен у свађу која га је тако разјарила 
да је у афекту истукао свога противника много теже него што 
j~ у први мах намеравао да учини18 ). Својим бекством, Геталдиh 
се спасао затвора, али је зато био осуђен "iп contumacio" да више 
година не сме долазити у папску државу. 

Из Венеције, Геталдиh се свакако веЬ у јесен 1603 вратио у 
Дубровник, пошто је веЬ октобра исте године почео поново доби
јати разне чиновничке и дипломатске службе. Тако је 27-Х-1603 
изабран за члана апелације (Collegio delle арреlаtiопi)19). Почетком 
идуhе, 1604 године, међутим, Геталдиhу је била додељена једна 
дужност која му сигурно није била много по вољи. Одлуком 
Сената од 13-1-1604 он је био одређен да оде на Стон и да от
почне са изградњом куле Позвизд, која се, како је познато, 
налази на брду изнад Стона и која је имала да штити Сто н од 
ускочких напада са копна2О ). Два месеца касније, Геталдиh је иза
бран у Сенату за једног од двојице капетана "creati pro custodii 
Stagni"21). Обе ове дужности биле су опасне и тешке, и оне су 
обично додељиване дубровачким племиhима као нека врста казне 
пошто је боравак на Стону био опасан не само због борбе са 
ускоцима, веЬ услед маларије коју су Дубровчани називали "гроз
ницом" (febre) и коју су приписивали рђавој клими. Додуше ми 
не знамо тачно разлог због чега су Геталдиhу додељене обе ове 
дужности на Стону одмах после његовог повратка из Италије. 
Она прва дужност о зидању тврђаве могла је бити дата 
Геталдиhу као тада већ познатом физичару и математичару, али 

17) М. Vanino, пав. дело, сТр. 73. 
18) Jbidem стр. 80 .•.• Non credevo таl dover parHr dl Roma senza fat motto 

agll атlсl, та Iпtrаvеп~опо а1 mondo cose сЬе поп sl pensano ... Non dlmeno пе 
апсо Iп quella colera поп ЬеЬЫ апlто' d'ammazzar10, s'e Ьепе m'haveva dato una 
gran causa, та cercavo Ьепе' dl 1egnar10. Ма perche поп sl mesurano 1 co1pl, {есl 
рЊ сЬе поп vo1evo·. 

19) Speccllio 1500-1600. 
10) Cons. Rog. 79 (1603-1600) fo 59. Dle 13. 1. 1604. Marlnus Math. de ОЬе

ta1dls ." electus pro mlttendo Stagnum. qul dare debeat Inltium fabrlcare castrl Pos
v·lsd (ХХII q. хщ. 

'21) Jbidem {о 87 Dle 3. 111. 1604 Marlnus Mat. de Gheta1dls ... electus pro 
unus ех duobus capltaneos creandl pro custodll Stagnl (ХХII q. ХЩ. 
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она друга б"ла је чисто војничке природе, и она је могла усле
Дити као нека врста блаже казне коју је судство паПске државе 
мОгло захтевати од дубровачке владе221. На Стону Геталдиh је 
провео све до средине маја 1604, када га је на тој дужности 
заменио његов млађи брат МаРТОЛliца2S ). Ускоро после доласка 
братовљевог, Геталдиh је напустио Стон, пошто га је крајем 
јуна 1604 Сенат изабрао за изасланика код аустријског надвој
воде Фердинанда24Ј• Мисија је свакако била дипломатске природе 
и тицала се вероватно или сењских ускока, или буне на Лас1'ОВУ 
због које су Дубровчани у 1'0 време имали великих незгода.25 ) 
Геталдиh би сигурно и извршио с успехом ову мисију да га оз
биљна " дуга болест, свакако маларија коју је био донео са 
Стона, није у томе спречила- Због тога је на седници Сената од 
17 августа донета одлука да се ГетаЛДйh ослободи те дужности, 
и да се на његово место йзабере другиI8). Пошто је преко QeTp
десет дана боловао лежеhй у постељи, Геталдиh се најзад опора
вио Од болести. У писму од 17 септембра исте године упуhеном 
својим бившим професорима Клавију и Гринбергу, Геталдиh им 
јавља да је оздравио и да је поново почео да се бави матема1'"Ч
к"м ету дИјама28). Истовремено он је наставио да врши и неке 
ЧИНовничке дужности које су биле обавезне за све дубровачке 
племиhе. Тако је године 1606 изабран за прмватног адвоката (8VO
Cllto del proprio), и ту ДУЖ~lOст је вршио и 160818). Од тих дуж
ности, међутим, много је значајнија би.nа једна која ће га опет 
за Извесно време удаљити из ДуБРОВНИI<a. Почетком 1606 године, 
наиме, у Сенату је изврше8 избор двојице дубровачких поклисара 
који су имали да носе султану уобичајени ГОдишњи данак (оса
tores tributi), и да уз то сврше и разне друге дипломатске по
слове. На седници од 12 јануара 1606 изабран је за једног од тих 

111) У записницима АубровачlCИХ већа, додуше, нема трага да су дуБРОВ8чке 
вnаi:ТИ водиле в:акаву истрегу ПОIIОДОМ овог Геталдиhевог изгреда у Риму, али се 
о томе сигурно у Дубровнику знало. Уз то, папсв:а интервенциЈа могла Је доhи 
11 yCMe)!lIM путем, преко дубр. надбискуПИЈе. 

~) C()ns. Rog. 79 (1603-1604), 10 125. Dle 18 У. 1604. Martoliza Math. de 
Ohetaldls ... electus pro unum ех duobus i:apltaneos mlttendl Stagnum parvum pto 
meliote tustodii .,. с тим да иоhу може спавати "In castro Сосопае". 

и} Со,,!. Rog. 79 (1603~4) fO 159. Dle 27. УII' 1604. Prlma расз I:~! de СОМ
mlttendo О. О. Provlsorlbus tlvltatls ut fоrmепt et referant commlsslonem danduht S. 
МагјпО Math. de Ohetaldis, mlttепdб ad serenlsslrnum Ferdlnandum Archlducern 
Austrlae". 

111) В. А. Вучеmuh, О млета'lкој окупацији Ластова 1603 -1604 Гласник 
дуб. yqeнor друштва св. Влаха I 1929, ДуБРОВНИk. 

s6 Cons. Rog. 79 (1603-4) {о 164. Die 16. Х. 16Ј4. Prlrna pars est de еХСП
sando S. Marlrnum МаЉ. de Gletaldls, creaturn ad Ser. Ferdlnandum ... attenta aeg
rltudlne dktl S. Marlnl (ornnes Ч. Щ. 

17) Ову своју несуђеиу мисиЈу и своју болест помиње и сам Геtалдиh у 
писму свом професору КлаВ1IЈУ (4. IХ. 1604): ...• Havendo dlssegnato dl del suo 
favore, perche ero destlnato di тlеl Slgnorl per a1cunl lосо negotll рес esser mandato 
dal Archlduca Ferdlnando Iп Gratz рес a1cunl 10ro negotl ... та 1.1 glave е 1unga 
таlаllа сЬе тl soрrаvепе cb~ апсога rnl tlепе пе1 letto causo сЬе 10 1asclassl far 
questo vlagglo· .,. (М. УаПIПО, нав. дело). 

29) М. Уапlпо, нав. дело, стр. 82. 
29) Specchio 1600-1700. 

б Зборннк Матеl4атнчког института 
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поклисара и наш ГеталдиhSО). Поред њега, као други поклисар 
био је изабран најпре Франо Марина Тудишевиhа, али како се 
овај извинио да му је жена пред порођајем, то је на седници од 
] 8 априла исте године на место Тудишевиhа изабран Јаков Франа 
БобаљевиhаS1). У пролеhе исте године Qба поклисара су веп морали 
кренути на пут. Маја месеца они су свакако већ били у Цари
граду, пошто су им крајем маја већ била од стране Сената послата 
прва писмена упутства за дипломатске послове које је требало да 
посвршавају на Порти. Слична упутства слао им је Сенат даље 
7 и 8 јуна, 9, 21 јула, 11 септембра, 13 новембра исте године, 
затим 18, 19 и 20 јануара 1607 и најзад 21 марта и 10· априла 
исте године82). У последњем од њих, оном од 10 априла· 1607, 
Сенат им већ наређује да се врате у Дубровник, што значи да је 
геталдиh у Цариграду провео пуну годину данаSS ). Овај свој пут 
у Цариград Геталдиh помиње и у свом писму Клавију и Грин
бергу извињавајуhи се у њему што им се, услед велике запосле
ности, није раније јављаоЩ• Занимљиво је да се Геталдиh за време 
свога бl?равка у Цариграду бавио узгред и својим научним сту
дијама. Тако је - јавља он у поменутом писму својим професо
рима, - израчуаао да Цариград не лежи на· географс~ој ширини 
од 43 ст€пена, већ тачно на 41 степенуS5). Истовремено је утврдио 
да се и Дубровник налази на географској ширини од 42 степена 
и 35 минута. У ,једном другом писму он се жали како се у Цари
граду узалуд трудио да нађе арапски превод Аполонија. Тај његов 
интерес за превод дела овог познатог грчког геометричара сва

како јо у вези са Геталдиhевом књигом"Арроlопium redivivus" 
коју је он lЩ)7 штампао у ВенецијиS6),' . 

По повратку из Цариграда, Геталдиh је остали део· свога 
щивота провео у Дубровнику,бавеhи се истовремено и својим 
научним студијама, и обављајуhи разноврсне државне службе и 
Ilqc~OBe.TaKq је већ године .1608 БИQадвокат за приватне по'Слове 
(avocato·del proprio) а исту дужност, обављао је и 1611, и 1618 
гEi:!tинеS7),. ''Године' 1610; 1612; 1615 он је' један' од пет офи~аJlgза 
за. трговачко судске послове (оШсјаli: tinque delle ragioni), з. 1612 
афичал уреда за вино., Од, асталих tIaCJiQBa 'и служби које је 
Геталдиh све да своје' смрти обављао, поменуhемо још, следеhе: 
1623 цариник у великој царинарници (Dоgапа Grапdе), 1617, ,1621, 
1624 офичал уредз< за прераду вуне' (arte della lапа), 1616, 1619, 

. ,~ . , . 

, 10) Cons. Rog. 80 (1605-1606) {о 123 О1е .12. 1. 1606~ Electlo duorum oratorum 
trIbutl. Изабрани: S. Franclscus Marlnchi de l'udlslo (ХХI q, XIV ех 1), и ,Marinus 
Mathe/ de Ohetald/s (XVIII q. XVII,ex 1). , 

,,' 11) Jbldem {~ 126:Prlma pars est .de excusando S.FranclscumMar. de Judlslo 
еlесtl oratorum trlbutl аЬ опете obeundl dlctam legatlonem, ео ,qul uxo, elu!! es~ gra
vlda е! at~enta etlam gravl corpqre Inflrmltate sulsocerl .. , 

, .')' Lettere е cQfniniss/on/ dl leva'lte 41 (1604-1608), сТр. 144, 153 и даље. 
. , t - •.• .'. 

,.~) lbldem, сТр. 184, 185. 
, ; ") Vrela 1 prlnosl 12, сТр. 82; писмо од 20. 11. 1608. \ , 

15) IЬ/dеm,стр.8З. ' , 
16) Ib/dem, сТр. 83. 
87) Specch/o 1600-1700. 
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1623 "консул" за грађанске парнице (console delle cause сјуili), 
1611, 1614 апелациони судија (Collegio delle appelationi), 1620 судија 
за криминалне парнице (giudici criminali), 1615, 1618, 1620, 1621 
члан Сената (Consi1iuIR rogatorum), 1625 члан Малога већа (Соп
silium minus)S8, и др. Занимљиво је да је 1615 као један од три 
члана Сената опет ишао на Стон ради неких државних пословаS9). 
у свим тим службама он је био савестан, што се види из чиње
нице да, изузев оне мале казне из младости, доцније није био 
никада кажњаван40). За кнеза републике није био биран, али сигурно 
само због тога што' је умро пре навршене педесете године 
стаРОСти41 ). 

Као и веhина дубровачке властеле, Геталдиh се оженио тек 
у зрелијим годинама. У лето 1621 године, када му је било пуних 
четрдесет и три године, он је склопио брачни уговор са Маријом, 
Ьерком Влаха Николе Соркочевиhа42). За имовно стање ондашње 
дубровачке властеле карактеристична је чињеница да Геталдиh 
свој мираз није добио у готовом новцу, нећ искључиво у непо
кретном имању. Тако је Геталдиh добио на име мираза поседе у 
Конављу, Ободу, Стону и Чесвиници, са свима приходима које су 
та имања доносила. Месец дана после склапања брачног уговора, 
Геталдиh се венчао, после 9 августа 1621 године4S). Све до тада, 
он је живео у заједници са својом браhом Андријом и Јаковом, 
пошто му је брат Симон био умро још 1604, а Мартолица, који 
је био ожењен још 1614, изгледа да се већ био издвојио из кућне 
заједнице. Становали су иначе заједно у великој очевој куhи која 
се налазила близу цркве св. ВлахаНЈ• Идуhе 1622 браhа су поде
лили једно заједничко наслеђе, које им је остало од рођака Мата 
Проданели, на пет делова. Од тог наслеђа, Марин је добио посед 

8Ь) Specchio 1600 -1700. 
89) Consil. Rog. 85 (1615-18) fo 21. Dlе 4. ХII. 1615 S. Marlnus МаЉаеl de 

Ghe!aldls unum ех trlum consl1alarum mittепdl Punctum Stagnl. 
'0) Изузетак чине тзв .• пунтатуре" тј. новчане казне за недолазак на сед

нице разних веЬа. Тако налазимо да је 14. ХI. 1615 Геталдиh био ослобођен такве 
казне од 50 перпера којом га Је казнило Велико вијеhе, пошто га је за те прекр
шаје писмено оправдао ондашњи кнез у Конављу, песник И. Гундулиh (.attenta 
flde facta Iп scrlptis per S. ЈОЈппеm ћапс. de GonduJa, comltem Canalls"), Con~. 
Rog. 85, fo 6. 

41) У Геталдиhево време било је, додуше, случајева да се услед малог броја 
властеле, кандидују па чак и бирају кнезове и властела која нису наврши .. а педе
сету годииу старости, али су то ипак били изузеци. 

42) Pacfa mafrlmonlalia 12 (1617 -59) fO 16. Dle 7.У/l.1621. S. Marlnus Mat
thel de GhetaJdis ех una parte D. Marla, fl1la, S. Blasll Nlc. de Sorgo ех аНа parte, 
asseverunt . .. Inter se his dlebus... contractum, verum е! сопsumаtum matrlmonium. 
Pro cuius quldem dote е! parchinlo Ipsae D. Marlae cum assensu е! presentla. 
D. Franae suae matrls... sponte е! praedlcte S. Marlno eius marlto рrеsепti е! dlcto 
dotls поmlпе accepit .. : omnes е! singulas proprietates Сапаlls, Obod, Slagni е! 
Cesvlnlzzae ... " 

43) Regglstro marltaggl. D. Mlrla јiliа q. S. BJasli Nlc. de Sorgo dеsропsatа 
Marino МаЉ. de Gheta1dls die 9.УIlI.1621. 

") Diversa Not. 138 (1638-59), fO 79. У уговору који Је начињен 1645 и 
У коме је извршена подела имања измењу три Геталдиhеве кhери, у делу који 
је припао наЈмлађоl Марији помиње се .Ја casa grande pos!a qua Iп Ragusa appresso 
lа chiesa dl Santo Biaggle", у коЈоЈ је становао М. Геталдиh са братом Јаковом. 
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на острву Шипану45). Како се идуhе, 1623 ожеющ и друrи брат 
Андрија'Ci), то се Q он издвојио од браhе и са својом .жеИОtd пре
lllао у своју нову куЬу која се налазила на Пустијерни, у непо
средној близини некадашње цркве св. Стефана. О тој подели је 
6 фебруара исте године био састављен и посебан уговор, али без 
арбитражних судија, што је сигуран знак да су се браhа лецо 
слагала међу собом47). По том уговору, Андрија Геталдиh је добио, 
цоред куЬе на Пустијерни, поседе у ВИСОlJанима ца Приморју, и 
цоседе на Стону. Остало имање припадо је Марину и Јакову, 
који су остали неподељени, цошто је најмлађя Јаков, као нежења, 
живео до смрти у братовљевој куhи. 

у браку, нажалост, Геталдиh је проживео свега непуних пет 
година. За то време он је са својом женом изродио три кhери: 
Аницу, Франу н Марију. Љегова жена Марија изгледа да је умрла 
ускоро после рођења најмлађе кhери, пощто је Геталдиh, када је 
у пролеhе 1626 састављао свој тестаменат, уопште не помиње. 
Тестамент је Геталдиh написао 30 марта 1626, јер се тих дана, 
како он каже сам, није осећаО најбоље са здрављем48 ). Како је 

тестаменат регистрован веЬ 11 априла исте године, то значи да 
је Геталдиh умро дан два пре тога. Умро је, дакле, не навршивши 
ци пуних четрдесет и осам година старости, у време када је журио 
да заврши своје главно дело De resolutione е! compositione mate
matica. Шест месеци уочи своје смрти, наиме, Геталдиh је у писму 
своме пријатељу и професору Кристифору Гринбергу писао да, 
после дуже паузе, наставља да ради на решавању проблема о 
обиму земље, и да Ье тај свој резултат унети у своје дело које 
смо горе навели491• Дело је, иНаче, - каже он - веЬ готово, 
само га он није могао дати у штампу пошто није могао наhи 
човека који би му израдио цртеже за слике, којих је било много. 
Занимљиво је само да у свом тестаменту Геталдиh ништа не говори 
о штампању овог свог главног научног рада. То је вероватно било 
због тога што је он те своје жеље поверио усмено својим пру
јатељима, исусовцима Маряну Гундулиhу и Игњату Тудищевяhу. 
Овај цоследњя је - како је познато - четири године после смрти 

'0) D/versa Сапсе! . 202 (1622-24) fO 4. Регистрована пресуда арбитражног 
суда, који је био одређен .а dlvlder Ьепl dal q. S. Mattheo Pletrl de Prodenelll fra 
gll suol heredl Iпfгаsсгlttl сЬе зопо: МаЉео Slm. de Ghetaldl, S. Marlno, S. Апdгеа, 
S. Martollzza е! S. ЈасоЬо dl Mattheo Ghetaldl ...• 

'8) Pacta matrim. 12 (1617 - 59), fO 25. Dle 2.V.162З. S. Andrea МаЉ de 
Ghetaldis ех una parte е! О. Ога rel. In secundo matrimonlo quon S. Маг!п! Мас. 
de Вопа ех аllе parte... sponte... ded!t е! assignavit... отпl а Ьопа sua tam 
тоЬ1llа quam stabllla. . 

") Diver. cancel. 202 (1622-24) (о 135. Dle 8.1[.1624. S. Marlnus, S. Anreas 
е! S. Jacobus МаЉ. de Ghetald!s concordlter е! unanlml ter accedentes Iп Cancellarlam 
tulerunt mlhl сапсеl1аг!о d!vlslonem seu parzognam !nfrascr!tta !nter eos facta .•. 

'8) Test. Nof. 58 (1525-28) {о 44. Testamentum S. Мас!п! МаЉ. de Ghetal
dis Јо Мас!по d! Mat. Ghettaldl trovandom! IJlqulJnto Indlsposto, facclo questo т!о 
tes!amento ... facclo mlel heredi unlversall le mle tre flglluole а поте О. Anlza, 
О. Ргапа, е О. Мапа ... iпsШuепdоlе рег !oro tutorl, senza сЬе sl роssоlЮ сгеас altrl 
S. Andrea, S. Шасото, mlel fratel1l .•. 

.вЈ Врела и Приноси 12, стр. 85. Писмо од 15-XI-1625. 
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Геталдиhеnе Ш1'змцаQ у Риму 1630 године ово ГеталдиhеВQ дедо, 
посветивши га у име малолетнt{х ГеТалдиhевих кhери кардицалу 
Франческу Барберинију60>. 

у свом тестамецту иначе Геталдиh се углавном побринуо 
да обезбеди своје гри кhери, којима је за туторе остаЩIQ своју 
браhу АНДР$olју и Јакова, цагласивши при 1'оме да глаЩIИ старалац 
цаслеђеног имања буде цај млађи брат Јаков, ПОШТQ је и његова 
имовина све до његове смрти остала неподељена. Јаков је по
живео све до 11;>40 године, а затим је бригу о Мари~ювим Ьеркама 
преузео сrарији брат Андрија. У свом тестаменту од 18.1.1640 
Јаков је цеЈЈОКУ.пно своје имање оставио Мариновим кhерима, 
док је своме синовцу Јерониму, сину МаРТОЛlще Геталдиhа, 
оставио само суму од 150 дуката. т Као богате миражџике, Ма
ринове кhери су касније лако нашле муж:еве. Године 1645 веЬ 
су се почели јављати просиоци, па је због тога 21 јула исrе го
дине регистрован у дубровачкој канцеларији yroBop о подели 
материјалних добара између три сестре.52) Имање је бидо велико 
и састојало се из бројних поседа и окуhница. Занимљиво је да је 
приликом поделе очева куЬа у којој су дотада сви становали 
припала најмлађој Марији. Истога дана, када је регистрована ова 
подела, закључен је и брачни уговор између најстарије Маринове 
кhери Анице и Павла Сараке.5ЗЈ Своме мужу Аница је донела у 
мираз не само цело своје наслеђе, већ и суму од 400 шкуда коју 
јој је као свадбени дар поклонио стриц Андрија. Непуних месец 
дана после тога умро је и Андрија Геталдиh. Како сам није имао 
своје деце, он је 1'акође све своје имање оставиО својим братани
цама.Н То његово имање састојало се из земљишних поседа и из 
готовог новца. Своју кућу на Пустијерни, у којој је сам ста
новао, оставио је средњој сестри Франи. Занимљиво је да је он 
у посебном додатку свом тестаменту нарочито молио извршиоце 
тестамента (епитропе) да се постарају да што пре удоме "моје 
две братанице Франу и Марију," и то не само ради њихове личне 
среће, веЬ и због тога да имања која су наследиле не би про
пало. Епитропи су ускоро И испунили ову завештачеву жељу, 
ла се ускоро Франа Геталдиh удала за Франу Кабогу, док је 
најмлађа Мара пошла за Николу Басељи.55 ) 

Како су пре Андрије Геталдиhа веЬ били помрли не само 
остала четири брата Геталдиhа (Марин, Мартолица, Симон и Јаков), 
веЬ и једини син Мартоличин Јероним, то се смрћу Андрнјином 

50) [Ј. Bas/c, Elogla Jesultarum ragusinorum, стр. 137, Загреб 1933. 
51) Test. Nol. 62 (1638-42), јо 95: ., .• Lascio а S. Geronimo Marth. Ghetaldi 

тlо nepote ducatos 150". Непуних месец дана касније (14. 11. 1640) овај Јероним 
Геталдиh је и сам умро, без директних наследника (Test. Not. 52, јо 99). 

5!) Dlver. Not. 138 (1638-49) {о 49. 
51) Pacta Matr/m. 12 (1617-59) .. {о 90. ОЈе 21.VII.1645. S. Paulus Natalls 

de Saraca ех una parte et О. Anlza {i1lа q. S. Marini Mat. de Ghetaldis parte ех 
altera sponte ... eadem Anlza ... dedlt •.. а Раиlо зио зропзо et futuro merHo .. , 
ПОСеде у Ободу, Конављима и др. као и 400 скуда у готову. 

&') TestaЛIcnta Not. 64 (1645-50) fo 26. рег. 19.VIII.1645 (писан 12.VIII.1645). 
55) Regg/sfro marlfaggl. 
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угасила по мушкој линији ова, некада врло бројна грана, поро
дице Геталдиhа. То нагло изумириње појединих дубровачких 
властеоских породица претстављзло је у то време прави дру
штвени проблем ондашњег Дубровника, и у том погледу судбина 
породице Геталдиhа је врло карактеристична. 

На крају, треба поменути још једну занимљиву појединост
из живота М. Геталдиhа. Већ је из расправе О. Кучере, а и иначе 
позната традиција старих Дубровчана о тзв. DБетиној шпиљи", 
која се налазила на Плочама (на обали преко пута Локрума), и у 
којој је Геталдиh изводио своје физичке експерименте (топљење 
олова сунчевим зрацима и др.). Из пописа Геталдиhевих поседа 
који се помињу у уговору о подели између његових кhери, на
лазимо да је средња кhи Франа добила том приликом и "giardil1o 
аНе Ploce соп di case е villani et altre terae appresso".56) До сада 
се ово причање о Бетиној шпиљи могло узимати и као обична 
легенда, али овај архивски податак сведочи да у том причању 
старих Дубровчана има бар нешто истине . 

I JACOBUS I 
(1522- 15М У 

. ГlШ~ЛОГИЈдt-порgдИUЕ ГЕТ АЛДИЋ ... .., .. 

МARlNUS ЈАСОВI DE GНETALDlS 

'''ј':'' , 
I I 

, МА ЏlEUS (I53Z-WЗ)! I HIERONYMUS I ГSYМONl 
жева: Anlza Andreas Mat. 

FRANA 
муж: F ranciscl1S 

Caboga 

de Restis 

58) Исто то имање на Плочама са кућама и баштом помиње се и 1624 у 
једном уговору између Марина Гетлпдиhа и његовог брата Јакова с једне, и 
Франа Буниhа с друге стране (иЬеr dotlum notarlale 16, fo 144 а tergo). Из тог 
уговора види се, међутим, да су то имање браhа Геталдиh наследила од своЈе 
мајке, односно од свог ујака Орсата Анд. Рестиhа. 
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CONTRIВUТION А LA BIOGRAPHIE DE MARIN GETALDIC 
par 

О. PAVLOVIC (Belgrade) 

Dans les travaux parus jusqu'a present sur lе mathematicen ragu
sain du XVIIe siecle м а r i 11 G е t а 1 d i с (Ghetaldi), оп пе trouve pas 
Ьеаисоир de precision sur sa vie et son activite de gentilhomme 
ragusain. Se referant аих documents qu'il а decouverts dans les 
Archives d'Etat de Raguse, I'auteur de cette note communique des 
donnees biographiques nouveIles, relatives а М. Getaldic.Orace а 
ces documents l'auteur а precise d'abord 18 date de naissance de 
Getaldic et puis а donne de renseignements nouveaux et plus сот
plets sur les differentes periodes de v,ie de Getaldic (son edu
cation, ses fonction dans lе service de l'Еtзt, ses sejours а Rome et 
Constatinople, etc.). Ces documents, епПп, fournissent de donnees 
nouvelles relatives а lа famile de Getaldic et а S8 fortune. 


