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Дубровачке мошти св. Влаха
и дисперзија етнонима Влах
у XV и XVI веку**
Апстракт: Емаљни реликвијар у облику круне са делом лобање св.
Влаха, који се данас налази у ризници дубровачке столне цркве, може се
довести у везу са дисперзијом етнонима Влах, у простору од планине Ве
лебит, на запад, до копаоничког залеђа Старог Влаха, стотинама киломе
тара на исток. Ову дисперзију етнонима Влах пратила је трговачка екс
панзија Дубровачке републике у XV и XVI веку.
У тренутку када балканске средњoвековне државе буду пале под турску
власт, Дубровник ће почети своју трговачку експанзију, повезујући балкан
ско сеоско становништво – Влахе – у свој трговачки ланац.Ту своју посред
ничку улогу, између Турака и хришћанске раје, Дубровник ће одржавати, све
до времена Наполеонове окупације Далмације, почетком XIX века.
Кључне речи: св. Влахо, Византија, Немања, цар Душан, Рагуза, Статут
св. Влаха.

Далмација propria dicta1
Локација античке Рагузе2, савременог Дубровника, нераскидиво је била по
везана са појмом провинције Далмације. Територија провинције Далмације у
античко доба била је много шира од наше савремене представе о далматинској
*
**
1
2

Редовни професор Филозофског факултета у Косовској Митровици, Универзитет у
Приштини, dr.petrovic@hotmail.com
Рад је рађен у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев. бр.
178028), који је одобрило и финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
Формулација „propria dicta“, латинска формулација која се односи на сасвим одређено
географско место у смислу прецизности, била је у антици веома често коришћена за уже
одређење неког географског простора, народа или томе слично.
Византијски цар Константин VII Порфирогенит (913-959), када говори о појму обале
Далмације, мисли конкретно на градове: Котор, Дубровник, Сплит, Трогир и велика
острва Раб, Крк, Црес и Лошињ и ту затечено избегло романско становништво. (Пре
ма: Д. Гарашанин, М. Гарашанин, Ј. Ковачевић, З. Бесић, Историја Црне Горе, књига
прва, од најстаријих времена до краја XII вијека, Титоград 1967, 347).
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обали3. Овај простор је имао велико рудно богатство, па су из тог разлога
Римљани, далматинску организацију рудника, уз помоћ прокуратора4, по
делили на три главна средишта. На град Салону (данас град Сплит), за руд
нике злата, на град Домавију, за сребро (локалитет Сасе код Сребренице у
Босни), и град Сисцију (данашњи град Сисак), за гвоздену руду5. У римско
доба, провинција Далмација, осим данашње обале Далмације, обухватала је
целу Босну и Херцеговину, делове Истре, Хрватску и део Албаније6. Она је
на запад ишла до реке Арсие (Арсе, Раше) у Истри, на исток до једне тачке
између албанског града Љеша и Драча, на јадранској обали. Источна гра
ница била је у долини Дрине и Лима, док је јужна граница провинције ишла
до тачке код албанског града Љеша7. Цар Диоклецијан је 297. године8 овај
простор западног Илирика уобличио као дијацезу Панонију, у којој је било
више провинција: Далмација, оба Норика, Панонија I Superior, Panonia II
Sirmensis, Савија (Ripensis-Intramina) и Валерија9. Исти цар је најдужи део
провинције Далмације, са градовима Доклејом, Скодром и Љешом, отцепио
и створио нову провинцију, под именом Praevalitanu или Prevalis.
Географ из Равене у VIII веку10 први пут спомиње стварање новог града
Ragusiuma – Дубровника. Виљем Тирски и Арабљанин Едризи ће још у XVII
веку, тачније 1153, Дубровник називати Рагузијум – Рагуза11.
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Процес артикулације Далмације као посебног феномена настао је у 7. веку, када су
Авари и Словени, почетком 7. века у потпуности уништили византијску управу на Ја
драну и свели је само на романске градове. (Према: исто).
Највероватније да је провинција Далмација била формирана од Римљана после успе
шног Батоновог рата, 6-9 године наше ере, тзв. Илирско-панонског устанка (према:
исто, стр. 159), а да је римски прокуратор провинције Далмације према рудницима и
богатству руде распоредио тако да седиште ископаног злата буде у Салони, данас код
Сплита, седиште у Босни, а седиште за ископану гвоздену руду буде у Сисцији (данас
Сисак). (Према: исто, 164).
Исто.
Територија римске провинције Далмације била је много шира јер је она у античко до
ба обухватала, осим данашње Далмације, и целу Босну и Херцеговину, делове Истре,
Хрватску и Албанију. Западна граница Далмације је ишла обалом , од реке Арсие ( да
нас Раша) у Истри, до једне тачке на обали између албанских градова Љеша и Драча,
где се река Мати уливала у Дримски залив. Северна граница је тада ишла од Истре до
реке Дрине, на исток, неколико сати јужно од реке Саве. Јужна граница провинције
ишла је од Шар-планине до оне тачке до изнад Љеша. (Према: К. Јиречек, „Трговачки
путеви и рудници Србије и Босне и Херцегоцине у Средњем веку“, Зборник Констан
тина Јиречека, Београд 1959, 211).
Исто.
Историја Црне Горе, књига прва, 1967, 242.
Исто.
К. Јиречек, 1959, 218.
Исто, 219.
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Јиречек12 сматра да је име Дубровника настало од речи дубрава (hemus)
– шума са пашњаком, гај, луг. Али, полазећи од македонске лексике која
је доста аутентична због своје архаичности, реч у (о) којој говоримо, даб,
означава једну врсту храста (бот. Quercus – dub)13, из које се може извести
реч дабовина – дубовина, за храстову шуму која се некада вероватно нала
зила на брду Срђу, на око четири стотине метара надморске висине, изнад
североисточног дела града. Арапска опсада града Дубровника 867. године,
у времену византијског цара Василија I14, била је разлог поновног враћања
царства на обалу Јадранског мора. Цар Василије I је отерао арапску флоту из
Јадрана, а „царски данак“, који је био плаћан византијском стратегу у Задру,
био је сада предат околним словенским кнежевима, који су се у међувремену
осамосталили15.
Дубровник је тада плаћао 72 номизме (једну фунту злата годишње),
Сплит 200, Задар 110, Трогир, Раб, Осор и Kрк по 100 номизма16. Василије
во формирање византијске теме Далмације 866. године поделило је коначно
ову тему на два дела. Јужни део Далмације је ушао у Драчку тему са кастели
ма Баром, Љешом и Улцињем17.
Византијска тема Далмација на почетку X века обухватала је градове За
дар, Трогир, Дубровник, Сплит и Котор, острва Осор, Крк, Раб и мало остр
во Вграду, наспрам тврђаве Вране, Loumbrikaton18.
За византијског цара Константина VII Порфирогенита (913-959) Ду
бровник се налазио на граници између две, већ формиране, словенске тери
торије – Захумља и Травуније19.
По свему судећи, у време византијских иконоборачких царева, а у VIII и
IX веку, појам територија некадашње римске провинције Далмације сведен
12
13
14
15
16
17
18

19

Исто, 220.
Даб-дуб, quercus, храст, дабовина је храстовина (према: Речник на Македонскиот јазик 1,
со српскохрватско толкување, 1, А-Н, Скопје 1961, редактор Блаже Конески, 125).
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1998, 232.
Исто.
Дубровник је плаћао кнежевима Захумља и Травуније по 36 златних номизми, јер се
налазио на граници између Захумља и Травуније. (Према: К. Јиречеку, 1959, 221).
Драчка тема је била основана нешто пре 811-826. године, са утврђеним каштелима Ба
ром, Љешом и Улцињом. (Према: Историја Црне Горе, књига прва, 1967, 349).
Тема Далмације је на почетку 10. века обухватала пет приморских градова: Задар, Тро
гир, Дубровник, Сплит и Котор. Имала је и три острва: Осор, Крк и Раб и мало острво
Вргаду са тврђавом Враном, Лубриката. (Према: К. Јиречек, Трговачки путеви и руд
ници Србије и Босне у средњем вијеку, 212).
По Константину VII Порфирогениту, византијском цару (913-959), Дубровник се на
лазио између словенске територије Захумља и Травуније. На једном месту поводом
тога цар каже да је простор Конавља и Травуније једна од земаља на којој су се насели
ли Срби. (Према: Историја Црне Горе, прва кљига, 1967, стр. 313).
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је на обалу Јадранског мора. Чини се да је у том времену дошло и до цепања
провинције византијске царске Далмације: на Доњу и Горњу, коју је тако де
лила Неретљанска област са острвима Брачом, Хваром, Корчулом и Мљетом20.
Два века касније, после Самуилове пропасти, 1018. године, византијски
цар Василије II (976-1025) коначно је стабилизовао провинцију Далмацију,
прецизирајући је градовима, на северу Задром, а на југу Дубровником21.
Ана Комнина22, кћерка византијског цара Алексија I Комнина, (1081-1118)
зове српске владаоце који су столовали у Скадру, зове владарима Далмата,
а српски краљ Стефан Првовенчани (1195-1228) мислио је да град Скадар
лежи у „правој Далмацији“23. Он је касније, овај простор Далмације, унео у
посед краљевске титуле Немањића24.
Словенски трговци почели су да се насељавају у све напредне трговачке
градове у јадранском приморју. У управним књигама Вијећа у XIV веку у Ду
бровнику, када је град већ био потпуно словенизиран, може се прочитати да
су се у њега доселили грађани из Новог Брда, Кушлата, Рудника, Призрена
и Сребренице25.
Још у времену касног средњег века, Словени Дубровчане зову Латини
ма26. У суштини, Дубровник је, од 614-1005. већ био директно под утицајем
20
21
22

23
24

25

26

Још у VIII веку дошло је до цепања провинције царске Далмације: на Горњу и Доњу,
уметањем између њих Неретљанске области са острвима: Брачом, Хваром, Корчулом
и Мљетом. (Према: Историја Црне Горе, прва књига, оп. цит. 350).
Византијски цар Василије II (976-1025) је коначно разделио тему Далмацију, ограни
чивши је на северу градом Задром, а на југу градом Дубровником. (Према: Г. Остро
горски, 1998, 296-297).
Византијска принцеза, кћерка цара Алексија I Комнина (1081-1118), Ана Комнина,
зове српске владаре који су столовали у Скадру „владаоцима Далмата“, а српски краљ
Стефан Првовенчани (1195-1228) мислио је да Скадар лежи у оној „правој Далмаци
ји“ (јер од оне Василијеве поделе он као да јој као град више није припадао, јер је био
тада присаједињен теми Дирахион. Уношењем града Скадра у краљевску титулатуру
Немањића, као да је Далмација била унесена у титулатуру као једна српска засебна те
риторија. (Према: К. Јиречек, оп.цит. 213).
Исто.
Године 1195. на једном каменом натпису у цркви Св. Луке у Котору, дукљански краљ
Вукан за себе каже: „У време господара Немање, великог жупана, и сина његовог Ву
кана, краља Дукље, Далмације, Травуније, Топлице и Косне“. (Према: Р. Петровић,
Жупанице, краљице и царице на српском двору, Београд 2004, 31).
У Дубровачким књигама Вијећа у 14. веку, када је Дубровник већ био скоро потпуно
словенизиран, чита се из године у годину да су се у дубровачко грађанство примали и
људи из Новог Брда, Кушлата, Рудника, Призрена, Сребренице итд. (Према: К. Јире
чек, оп. цит, 221).
„У Дубровнику су протоколи Вијећа без прекида скоро до пада Републике (1808), би
ли стално вођени на латинском језику. Још у касном Средњем вијеку Словени су Ду
бровчане звали Латинима, док су Италију звали искључиво латинском земљом, а ита
лијански језик латинским језиком. (Према: К. Јиречек, оп. цит. 213).
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Византијског царства27. У XI и XII веку Дубровник је признао заштиту Нор
мана28. Око 999. године Дубровник се црквено већ осамостаљује29. Постаје
надбискупија и метрополија чију црквену власт признају неке суседне сло
венске бискупије.
Немањино освајање дела Далмације, пре 1186. године, уз помоћ браће
Страцимира и Мирослава, први пут је српску Рашку државу довело на обале
Јадранског мора30.
Деценију касније, када је Немања абдицирао и власт препустио сино
вима, Вукану и Стефану, ситуација у српској држави, у Далмацији, била је
већ уклопљена у титулатуру српске државе. Тако, на једном натпису, Вукан,
1195. године за себе каже да је: „У време господара Немање, Великог жупа
на, краљ Дукље, Далмације, Травуније, Топлице и Косне“31.
Горе наведени натпис унутар своје географске диспозиције крије и оно
што је за нас још битније, а то јесте чињеница да је простор Дубровника и
Конавља већ био део Tribunia – Travunia. Подсетимо се да је још византиј
ски цар Константин VII Порфирогенит, када је говорио о Србима, Конавље,
као дубровачко залеђе32, инкорпорирао унутар жупе Трибуније, словенског
топонима Травунија. Друга зачкољица која произлази из Вукановог натписа
из Котора, из 1195. године, јесте простор и територија жупе Далмације коју
Вукан помиње, после краљевине Дукље, која је код њега, у његовој владар
ској титулатури, долазила на прво место. Шта би овде требало да значи та
територија Далмације? Да ли се ту мисли на целокупну римску провинцију
Далмацију, која већ тада није одговарала некадашњој римској Далмацији?
Наиме, византијска тема Далмација је веома прецизно артикулисана на Гор
њу, где је главни град био Задар, Iadera, и Доњу Далмацију, чији је главни
27
28
29
30
31

32

Према: Дубровник, др Јосип Лучић, н. и. Загреб 193, 90.
Исто.
Тачније речено, Дубровник је приликом једне опсаде Млечана, 972. године изабрао за
свог заштитника, парца-титулара, покровитеља св. Влаха. (Према: исто, 91).
Око 999. године Дубровник се црквено осамостаљује. Постаје надбискупија и митро
полија чију црквену власт почињу да признају и словенске околне бискупије (еписко
пије). (Према: исто).
У 12. веку почињу да се умножавају градови с којима Дубровник склапа уговоре о при
јатељству, миру и слободној трговини: Молфета, Писа, Котор, Рацена, Омиш, Фано,
Анкона. Тада је успео да испослује од Византијског царства и привилегије за слободну
трговину по читавом царству. Године 1186. Дубровник склапа мир и са Стефаном Не
мањом, владаром Рашке, а 1189. и с Кулином баном, владаром Босне. (Према: Исто).
...Sub tempore domini Nemane Magni iupane et sui fili Velcanni regi Dioclie, Dalmatie,
Tribunie, Tiplize et Cosne...
...У време господара Немање, великог жупана и сина његовог Вукана, краља Дукље,
Далмације, Травуније , Топлице и Косне... (Према: Р. Петровић, Жупанице, краљице и
царице на српском двору, Београд 2004, 31).
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град био Драч, Dirachion. На тај начин у драчкој Далмацији били би лоцира
ни црногорско-албански кастели: Бар, Љеш и Улцињ. Артикулација терито
рије Вуканове Далмације лежи у сагледавању карте Србије у доба Стефана
Немање. Диспозиција карте Немањине државе апсолутно одговара диспо
зицији Вукановог каменог натписа из цркве Св. Луке у Котору. Краљевина
Дукља је антички топоним Диоклеја, која се налазила на ушћу реке Мораче
у Зету, која је веома брзо, након Немањиног успостављања власти, нешто
после 1186. године, већ називана Зетом33.
Територија коју смо артикулисали као српску област Травунију (Тре
биње), налазила се унутар територије која је покривала и дубровачко залеђе
Конавље34. Простор Вуканове српске Косне је косовско Хвосно, у близини
Пећи35. Област српске Топлице је матична Немањина жупанска област око
куршумлијске цркве Св. Николе и Св. Богородице36. Остаје само да се арти
кулише и атрибуира Вуканов топоним српске Далмације37.
Кључни проблем которског натписа из 1195. године је управо у томе
што је овај натпис написан када је пламтела борба између Стефана Прво
венчаног и краља Вукана, за Немањино наслеђе у Србији. Управо је простор
Далмације био кључан и за једног и за другог, јер се у Далмацији налазио
главни град српске државе Рас38 и црква Св. Петра. Наиме, поента је у томе
што је у римско доба антички Рас, данашњи Нови Пазар, био последњи и
најисточнији град провинције Далмације и веома важно погранично место,
око кога су се Срби и Бугари отимали више од две стотине година. Ко је
био владар у граду Расу далматинском, тај је био и фактички владар целокуп
не српске државе. Стога је краљ Вукан инсистирао управо на диспозицији
Dalmatia, после Диоклеје, а пре Трибуније. Управо из разлога да се покаже
где је био главни центар српске државе крајем XII века39. У суштини, главни
33
34
35
36
37
38
39

У глави број 36, Константин VIII Порфирогенит (913-959) каже да су се Срби насе
лили у Травунији са Конављима. (Према: Историја Црне Горе, Ј. Ковачевић, Титоград
1967, 298).
Према XXX глави Барског родослова, „Зета“, односно „Дукља“, имала је девет жупа:
Podlugie, Gorska, Cupelnich, Obliqu, Prapratna, Cermeniza, Budva cum Cuceva i Cripule.
(Према: исто, 318).
Р. Петровић, 2004, оп. цит.; Р. Петровић, Речник византијске христијанизације, Бео
град 2004, 260-261).
Исто.
Исто.
Исто.
Р. Петровић, Златни печатни привезак кнежевића Стројимира, публикација науч
ног пројекта Филозофског факултета у К. Митровици, том 1, 2007, стр. 21-30; Када
је постао жупан, Немања је после битке код Пантина и смрти брата великог жупана
Тихомира окупирао територију краљевине Дукље са Улцињом (Dulcigno), Баром
(Antibari), Котором (Cattaro) и друге градове са изузетком Дубровника (Ragusa),
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град Вуканове српске државе био је у Котору, и ту је остао до средине XIV
века и времена Душанoве смрти, 1355. године, док Србија, као царевина,
буде владала овим простором40.

Реликвијар са делом главе св. Влаха41a
У дубровачкој катедралној столној цркви, у њеном моћнику, налази
се емаљна византијска тијара, висине 17 цм, пречника од 15,5-16 цм. У
горе наведеном реликвијару чува се једна кост из калоте главе св. Влаха42.
Сходно уобичајеној пракси, у Византијској цркви, реликвијари моштију
су добијали облик дела тела од ког су узети, обично начињен од сребра.
Значај реликвијара св. Влаха из дубровачке столне цркве произлази из чи
њенице да је он највероватније рађен у самом граду Дубровнику, у првој
половини XI века43, када је овај град политички био под окриљем влада
вине Византије, а црквено по јурисдикцијом Рима. Управо из тог разло
га, реликвијар главе св. Влаха највероватније датира из прве половине XI
века, и, по свему судећи, био је начињен рукама византијских мајстора, у
самом Дубровнику44.
Да се подсетимо да је све оно што се налазило јужније од Дубровника, а
што није спадало под јурисдикцију Драчке архиеп ископије, било под јурис
дикцијом Дубровника, попут града Котора и Барске архиепископије, која је
све до 1199. године остала под јурисдикцијом града Дубровника45.

40
41

42
43
44
45

који му се успешно одупираo. Успон Дубровника импресионирао је римску сто
лицу, уместо да она тада обнови престиж Антибарија (Бара), који је био у Нема
њином домену. Папа Александар III (1159-1181) и Клемент III (1187-1191) уста
новили су примат искључиво права Дубровника (Рагузе) над обалским градовима,
укључујући ту и Бар. Клемент IV (1265-1271) увео је архиепископат Дубровника и
чин митрополије над свим бискупијама у Дукљи, Србији и Хуму. Чак је намеравао
да и бискупију у Расу прикључи овој дубровачкој јурисдикцији. (Према: Р. Петро
вић, Речник..., 2004, 261).
4oa. Истo.
Папа Иноћентије III (1198-1216), чија је рођака била удата за Немањиног сина, Сте
фана Вукана (1132-1209), даће Вукану круну Дукљанске краљевине са новим центром
у Котору, како је то лепо представљено и у цркви Св. Луке. (Према: Р. Петровић, Жу
панице..., 2004, 28; Р. Петровић, Речник... 2004, 261; Ж. Андрејић, Света Српска Лоза,
Рача, 2011, 97).
Л. Мирковић, Иконографске студије, Нови Сад 1974, „Реликвија моштију св. Влаха“,
209-231. (Даље: Л. Мирковић, 1974).
Истo.
Истo.
Исто.
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Св. Влахо46, св. Власије, био је светитељ са Истока, епископ града Сева
сте, у Малој Азији; убијен је 316. године, у доба владавине цара Лицинија. У
православљу се слави 11. фебруара као Св. Василије и Св. Ђорђе Кратовац,
а код католика као Блаж47, Влахо и Трипун. Јерменска црква слави Св. Влаха
10. фебруара. У православљу је прослава овог свеца пребачена (са 3. на 11.
фебруар), зато што се 3. фебруара слави подсећање на Богородичине роди
теље, св. Симеона и Ану и св. Јакова, српског архиепископа.48
Св. Василије је као светитељ био заступљен у многим месецословима
грчких јеванђеља X и XI века. А у грчким минејима имамо стихаре св. Васи
лију од Студита, Јована Монаха, каноне од Теофана и Јосифа, а код анг. Ма
ти (spicileg. T. XI) имамо канон Јована Дамаскина49. У Цариграду се налази
ла црква посвећена св. Влаху, а на Западу, налик Истоку, он је био слављен у
многим црквама у којима је чак било и делова његових реликвијара (мошти
ју). Део моштију пребачен је са Истока на Запад у време крсташких ратова50.
Блаж (Влахо), свети (лат. Blasius). Бискуп Севасте у Јерменији из III ве
ка. По занимању је био лекар51. Подстакнут божанским надахнућем, повукао
се у планине, у неку пећину, где је живео у размишљању, окружен дивљим
животињама. Дивље звери га нису нападале, већ су га љубазно сусретале, ма
зиле се уза њ и долазиле к њему за помоћ кад би се разболеле или израниле.
Неки краљеви ловци открише га једног дана. Мислили су да је врач, па су га
заробили. Кад је доведен пред цара Лицинија52, осуди га он на муке: да му се
тело раскида гвозденим чешљем (гребеном) и потом баци у језеро. Легенда
наставља како су му се божјом помоћу зацелиле ране и како је ходао по во
ди проповедајући мноштву. Напокон му је одрубљена глава. У ренесансном
сликарству, св. Блаж53 се приказује као бискуп. Држи жељезни чешаљ, знак
мучеништва и упаљену свећу, као спомен на своје последње жеље да лечи
болеснике. Сматра се заштитником дивљих звери. Зазива се против болести
46

47
48
49
50
51
52
53

Барска архиепископија је 1199. била под јурисдикцијом Дубровника. Ситуација се
променила после Немањине смрти 1198. и након доласка папе Иноћентија III на пап
ски престо, исте 1198. године. Када је Вукан постао дукљански краљ и био крунисан
папском круном, њему је као краљу била неопходна и самостална архиепископија у
Бару, коју је он тада, чини се, и успоставио.
(Према: Р. Петровић, Речник..., 2004, 261); Ј. Ковачевић, Историја Црне Горе, књига
друга, том први, Титоград 1967, 5)
Л. Мирковић, 1974, оп. цит.
Исто.
Исто.
Исто.
Исто.
Лексикон иконографије, литургике и симболике западног кршћанства, Анђелко Бадурина,
уредник, Загреб 1985, 1610.
Исто.
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грла, јер се излечио од рибље кости која му је запала у грло. Слави се као
главни заштитник града Дубровника (Св. Влахо)54. Он као заштитник Ду
бровника држи у руци модел града. Заштитник, титулар55 неког места јесте
божанска особа чије име град и црква носе. Тако та особа на посебан на
чин штити град. Лик титулара града ставља се изнад свих градских врата,
да буде знак заштите становницима и претња непријатељу. Прослава титу
лара је редовно била пропраћена посебно наглашеним литургијским све
чаностима и оним раскошним паралитургијским и фолклорним радњама,
од којих је најуобичајенија била процесија са ликом и реликвијама титула
ра кроз град, чиме се посебно наглашавала припадност титулару и његова
заштита над градом56.
У касном средњем веку Дубровчани су славили дан Св. Влаха трећега
фебруара, искључиво као заштитника града. А посебно су славили и пренос
његове леве руке у Дубровник, петог јула. Почетком 1378. године, Велико
веће је утврдило 48 празника у Дубровнику. Кнез је на дан Св. Влаха при
ређивао ручак, а просјачким редовима су се слали хлеб и вино, да тог дана
обедују о трошку Републике57.

Ликовне представе св. Влаха на дубровачком
реликвијару58 Свети Влахо
Прва представа је на округлом емаљном медаљону пречника 2,6 цм.
Имала је текст на латинском: „S Blasivs“59.
На округлом медаљону Влахо је био представљен гологлав, са кратком
брадом и округлом тонзуром на темену главе. Влахо је ту био представљен у
маниру византијске иконографије, гологлав, у фелону и омофору60, као старац
са шиљастом брадом и коврџавом косом, која је била учестала у XIII и XIV
веку. Фелон (планета) и омофор веома су били слични западном палијуму61.
Planita – мисница (cazua – кућица) била је основна одећа онога ко
врши мису. Палијум или палиј је уска трака од беле вуне која се носи око
врата. Састоји се од две обешене траке, исте ширине, од којих је једна
висила на прсима, а друга на леђима, и била је украшена са шест крстића.
54
55
56
57
58
59
60
61

Исто.
Исто.
Исто, 565-566.
Исто.
Исто.
Л. Мирковић, 1974, оп. цит.
Исто.
Исто.
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Палиј је симбол папинске власти, када се стави око врата има облик грч
ког слова „Υ“ и подсећа на Христово распеће62.

Св. Влахо – Sanctus Blasius63
Друга емаљна плочица св. Влаха била је начињена у маниру иконографије
католичке цркве, са латинским словима ширине 4мм. Л. Мирковић, истражи
вач реликвијара, примећује да је код ових квадратних плоча дубина емајла била
много већа од округлих. Плочица од емајла била је скоро квадратна, са стра
ницама 3,6 цм. На њој Влахо има поглед управљен на леву страну. Брада му је
кратка и шиљата. У левој руци, испод планете, држи јеванђеље, а десном руком
благосиља именословно. Обучен је у планету и палијум. На глави има шиљату
митру која доле има круг (circulus), из којег на средини чела на врху митре иде
једна централна трака, широка, као и круг – circulus, који лежи на глави. Поред
косе, а испод митре, висе две широке врпце са обе стране главе, fasciae, penduli,
linguae. Овај тип митре појавио се у XI и првим деценијама XII века64.

Реликвијар св. Влаха у облику византијске круне
– тијаре са 19 емаљних плочица
Реликвијар св. Влаха у облику византијске круне – тијаре65 отвара кључ
но питање: одакле је почетком XI века оваква врста круне дошла у Византи
ју? Круна типа тијаре, у папском речнику има функцију папске инсигније,
али тек од 1315. године66. Управо из тог разлога смо потражили аналогије за
овај проблем мало шире но што је проблем византијске круне са моштима
св. Влаха захтевао. Аналошка шароликост употребе тијаре дала је могућно
сти да се овај проблем што боље успостави. Наиме, већ Фирдуси у свом де
лу Шахнаме говори о тијари67 као капи персијских краљевића (парћанска и
сасанидска нумизматија са представама краљева Вологезом III (105-147)68
и Ардеширом I (226-240)69, јасно показује партско-сасанидско порекло
62
63
64
65
66
67
68
69

Лексикон, 1985, 446-447.
Исто.
Л. Мирковић, 1974, оп. цит.
Исто; Лексикон, 1985, 408-409.
Лексикон, 1985, 564-565.
Исто.
Фирдуси, Рустем и Сухраб, епизода из Шахнаме у 24 певања, Фехим Бајрактаревић,
Београд 1928, стр. 15, стих 410, 93, Београд, СКЗ, коло XXXI, 2008.
Новчић Вологеза III, краља Парте. (Према: Monaies Antiques, Genève, Le 16 novembre
1995, Tradart, 72, сл. 119).
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византијске тијаре. Нешто касније, 534-8. године, византијски цар Јусти
нијан I кује златник, након победе над Вандалима70, на коме се већ јасно
види византијско схватање сасанидске тијаре. Као још један каснији при
мер може да послужи тијара немачке царице Констанце II Арагонске из
XIII века71, и тијара – митра београдског митрополита из средине XV века,
коју је својеручно извезла цељска грофица Катарина – Кантакузина, ћерка
деспота Ђурђа Бранковића, која показује деспотску кућу српске династије
Бранковића из средине XV века72.

Емаљни св. Влахо са реликвијара из Дубровника,
са моштима његове лобање
На дубровачком реликвијару може се лако запазити да је лик св. Влаха
био два пута представљен, једном на округлој емаљној розети на византиј
ски начин, гологлав, и други пут, на правоугаоној великој розети, са митром
на глави, на католички начин, која постаје инсигнија римских папа. Најбоља
аналогија за овакву митру св. Влаха је трогирска митра73, такође са ушивеним
емаљним розетама, из XIII века, код које се очигледно меша византијски са ло
калним утицајем, чинећи тако далматинско католичанство много богатијим
и креативнијим од оног италијанског, које није имало толико блиске везе са
уметношћу Палеолога од 1265. до 1453. године. Утицај византијског Царигра
да био је увек подстицајан, не толико у искључиво догматском смислу, већ пре
занатском бравурозношћу и рафинираношћу ортодоксне догме, која је већи
значај посвећивала естетици и лепоти икона, а мање догматској нарацији.

Дубровчани – Влаји, или о патронимику изведеном
од имена св. Влаха
У раздобљу између Душановог законика из 1354. године и Фортисове
књиге, под насловом Пут по Далмацији из 1774. године, прошло је више од
четири века, а у овој области о Власима и Фортисовим Морлацима као да
70
71
72
73

Новчић Ардашира I, краља персијских Сасанида. (Према: исто, 72, сл. 120).
Златник византијског цара Јустинијана I (Према: Ф. Герке, Касна антика и рано хри
ћанство, Нови Сад 1973, са колор фотографијом).
Тијара немачке царице Констанце II Aрагонске из XII века, налази се у поседу музеја
на Сицилији. (Према: Sicily, The complete Guide to the Island, place of natural beauty, Art –
Archeology, Florance 2003, 14).
Београдска архиепископска митра из XV века, са златовезом Кантакузине, кћерке де
спота Ђурђа Бранковића. (Према: Р. Петровић, Жупанице..., 2004, 109, Т14).
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се ништа није историјски изменило. Та визура о појму Влаха као путника ко
ји напасају стоку по Балкану, стотинама километара, као да је тада било само
једно прихваћено место. Али, да ли је све то уопште баш тако, као што говори
Законик јединог српског цара и Фортисов бедекер? Историја Дубровника, као
града св. Влаха, континуирано тече већ од X века, када су грађани узели овог
свеца за заштитника свога града. Они су тада настојали да тај култ што више
оснаже куповањем делова његових моштију, попут калоте лобање из Царигра
да 1026. године, за време владавине Константина VIII, када је византијски Ца
риград започео већ полако да клизи у своју неумољиву просечност. Занимљива
јесте и чињеница да је хиљаду година касније, у Дубровнику, 19. октобра 1923,
у форми грађанске организације основано Дубровачко учено друштво, најви
шег научног ранга, а законски евидентирано 15. новембра 1867. године, под
бројем 134. Дубровачко учено друштво „Св. Влахо“ донело је свој Статут74 на
седам страница текста, на латиници и ћирилици, за Хрвате и за Србе католике.
Ergo, св. Влахо као срце дубровачког града и кум безбројним Дубровчанима,
егзистирао је непрекидно, пуних хиљаду година. А на питање шта траже кости
главе моштију једног јерменског мученика из III века у Дубровнику, можемо
одговорити да се иза тога крије изузетно важно место града Дубровника на
Балкану, који је све до 1808. године75 био једини слободни град под Отоман
ском империјом и, као што ћемо касније видети, једино место где су Срби
католици сачували свој идентитет, који је коначно био уништен формирањем
НДХ. Карактеристични дух Срба католика егзистираће још коју деценију ка
сније, све до 1947. и времена Информбироа, када су Срби католици морали
да се дефинитивно изјасне као Хрвати. Тако је српско име заувек одстрањено
из тврдих дубровачких зидина. Овај рад је посвећен тим католичким Србима
у Дубровнику, који су несметано егзистирали у њему више од хиљаду година
као извор свих балканских слобода и свих уједињених Словена којима су Срби
увек, као, уосталом, и данас, били подстицај за све промене које су их водиле
већој слободи и већем материјалном благостању.

Коментари о дубровачким изворима
од XIII до XX века
Непрекидна борба дубровачких Срба католика за очување слободе, ко
ја је трајала више од хиљаду година, одсликавала се у више паралелних то
кова. Већ од Немањиног ступања на далматинско тло, у трећој четвртини
74
75

Трогирска митра из XIII века. (Према: В. Ђурић, „Византијска и италовизантијске ста
рине у Далмацији“, I, 123-145. Рад је штампан у часопису Прилози повијести умјетно
сти у Далмацији, бр. 12, Сплит 1960).
Исто.
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XII века, однос између српске државе и Дубровника одржавао се само пу
тем уговора. Дубровник је био једини град са десне обале Јадрана који је са
својим српским, каткада бугарским, угарским, а највише турским залеђем,
комуникацију одржавао писменим путем, успостављањем заједничких уго
вора који су увек били оверавани од највишег управног тела града, бугар
ских царева, угарских краљева и турског султана. Таква пракса донела је ду
бровачким Србима католицима хиљадугодишњу сигурност да могу мирно
да живе у најлепшем јадранском граду, као потпуно слободни људи. Њихова
слобода огледала се у чињеници да је Дубровчанима законски омогућавана
трговина балканском сољу, рудним благом, стоком и свим осталим робама у
крајевима који су претежно били насељени православним Србима. Читају
ћи многобројне публиковане изворе из дубровачке архивске грађе, Михајла
Динића, књига II, Грађа за историју Београда у средњем веку из 195876, и оне
о аутентичним изворима које је Српска краљевска академија публиковала
у Београду 1940, под насловом Турски споменици77, у редакцији и тумачењу
турколога Глише Елезовића провејава жеља за успостављањем закона изме
ђу града Дубровника и окупационе силе тога доба, без обзира да ли је у пи
тању била српска краљевина или царевина средњег века, бугарска царевина
XIII века, угарска царевина XV века или Отоманска империја од XV до XVIII
века. Дубровчани Срби католици су се понашали не само као грађани свога
града, већ и као равноправни грађани свих оних земаља са којима су успо
ставили уговорне обавезе о трговини, тестаментима о наслеђу, о интервен
цији у случају пљачкања нечије имовине, итд. Дух уговорних обавеза, форма
облигације, гарантовала је дубровачким Србима католицима не само голу
егзистенцију, већ и пословну добит.

Дубровчани као синови св. Влаха
Већ доста рано, највероватније због значаја цариградске цркве Св.
Влаха, дубровачке мошти овог свеца одиграле су изузетну улогу. Веома за
нимљива чињеница јесте да су многи Дубровчани, Срби католици, на свом
крштењу добијали име заштитника свога града, св. Влаха, и тај византијски
дух, везивања за кости (мошти) мученика остаће у Дубровнику жив све
до 1923. године, када он буде прерастао у једно локално учено друштво у
рангу градске академије наука. Управо се у томе крила слобода Срба ка
толика у Дубровнику, да своје српско порекло и католичку веру могу увек
да истакну јавно, иако су се таквом њиховом идентитету супротстављали
76
77

Статут „Друштва св. Влаха“ био је штампан у Дубровнику 1923. године.
Француска окупација Дубровачке републике догодила се 31.01.1808. године. (Према:
Дубровник, 1983, 94).
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и Хрвати католици и православни Срби, јер је тај дубровачки идентитет
био особен и другачији, и никако се није уклапао ни у чисту веру, а ни у
чисту националну припадност. Био је посебан јер је повезивао припадност
једном народу, али и припадност другачијој вероисповести од вере којој
је припадала већина српског народа. Тај дубровачки идентитет је одисао
слободом различитости и слободом избора по сопственом осећању. Ваља
споменути и чињеницу да све до средине XIX века национална припад
ност становницима Балкана није значила много, а вера је била та која их је
опредељивала. А народ се одсликавао искључиво кроз свој језик. И то об
ликовање верског идентитета коначно је било срушено почетком XX века,
када је национални идентитет био одстрањен од свог примарног верског.
Љубоморно чување идентитета Срба католика који су живели у Дубровни
ку нарочито се лепо огледа у књижевности XVI и XVII века, када дубровач
ки Срби католици ламентирају над српском средњовековном историјом,
као да је то била искључиво њихова историја. Тај дух латентног српства,
као одбрана од германске и отоманске окупације, живеће све до Првог
светског рата, када је Иван Мештровић, као Хрват, био не само највећи
пропагатор формирања заједничке државе свих Словена на Балкану и Ју
гославије, већ и највећи заљубљеник у Косовски завет и српско јунаштво.
Тако је настао апсурд да ће сви Срби католици, не само у Дубровнику, већ
и широм Далмације, чувати свој национални и верски идентитет, ламенти
рајући над српским краљевима средњег века, Карађорђем, а касније и над
Српском краљевском војском из Првог светског рата. Сви су они имали
свест о томе да, док постоји српска војска, Срби и њихов војнички мента
литет, постојаће и њихова српско-католичка особеност, као, уосталом, и
Срба муслиманске особености.
Историја XX и почетка XXI века показала је тренд да се на Балкану ве
штачки праве нације и државе, не би ли се заувек отуђила блискост вера и
нација на овом простору.

Дубровачки документи кроз историју
АСЕН, ЦАР БУГАРА И ГРКА +
Бугарски цар Јован Асен II даје Дубровчанима слободу трговања по
својој држави, између осталог, до Видина, Браничева и Београда. „Оризма“
(потврда) нема датума, али издата је свакако нешто после битке код Кло
котнице, у пролеће 1230. године, када је дошло до наглог ширења Бугарске
царевине78.
78

М. Динић, Грађа за историју Београда у средњем веку, Београд 1958.
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Пољички статут
Пољичани, код Сплита, писали су ћирилицом, иако су вековима били ка
толици (Према: М. Јефтић, Са домаћим славистима, Београд 1996, стр. 462).
Статут аутономне општине Пољица у средњој Далмацији, из средине
XV века, под бројем 23, каже79:
Од ропства. И пријаше (примише) Пољичане сви једино и запове
даше свим племенитим властелем и дидићем (племенит човек нижег сте
пена од властеле) и кметићем (зависни сељак, земљорадник), и влаши
ћем (сеоски становник који се бави сточарством), уколико би грађани
Пољица ушли заједно са турском војском и бавили се пљачком, да дидић
и частеличић има се ухитити и обисити, а кметић и влаи војује или с мар
толоси, да се има ухитити и обисити, а имања његову, половина опћини,
а половина господину његову, а ина чељад да ни дужна главом80.

1462. година81
10. 09. 1462. (15 зилхидџ) у стану у Скопљу
Ферман с. Мухамеда II, којим се објављује да су кнез и властела дубро
вачки постали турски харачари, зато им се даје слобода кретања и трговања
по царским земљама, уз услов да плаћају уобичајену царину.

ОН ( Бог)
У тугри: син Мурата хана – победилац вазда!
Царски белег и срећна тугра заповеда као што следује:
Сада су ми се дубровачки кнез и властела покорили и због тога што
су ми постали подложници и моји харачари, заповедам:
По мојим земљама како на оним тако и на овим странама, по мору
и суху нека иду. Пошто плате уобичајену царину, нико, па ма ко то био,
да их не спречава, да им не брани, и да им не смета, и да им не додијава.
Исто тако да им се не досађује прављењем тешкоћа. Иначе, ако им ко
ми драго буде чинио тешкоће и досаду, па ми се о томе поднела жалба на
мојој порти, заслужиће моје покарање. Учинићу да допадне великих јада.
Нека им је на знању. Они који буду књигу читали, нека је сматрају за
аутентичну. Светоме белегу нека верују.
Написано 15 дана месеца благословеног зилхидџа, године 866У стану у Скопљу.
79
80
81

Г. Елезовић, Турски споменици, Београд 1940, СКЗ, књ. I, св. 1, од године 1348-1520.
М. Динић, 1958, 13.
М. Динић, 1958, 13.
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Винко Прибојевић и Мавро Орбини
из XVI-XVII века82
Дубровчанин и доминиканац, Винко Прибојевић83, после дуготрајног путо
вања по Европи, утврдио је да сви Словени говоре једним језиком. Године 1525,
он је на Хвару одржао говор О пореклу и историји Словена, који је 1532. штам
пан у Венецији. Прибојевић је тврдио да су сви Словени само један народ, али са
много различитих имена. Тај тренд панславизма од времена XVI века наставио
је дубровачки бенедиктинац Мавро Орбини, који је на италијанском језику на
писао књигу у Пезару 1601. године, под насловом Il regno degli Slavi. Прибојевић
и Орбини не само да су словенске старобалканске корене проналазили у Или
рима, већ су, чини се, при томе створили појам словенске митолошке свести.
Орбинијево дело је уз помоћ руског цара, Петра I Великог, 1722. преведено у
целини на руски језик. Требало би рећи да и на турском двору, у круговима ве
ликих везира словенског порекла, словенски језик не само да је био омиљен, већ
су поједини турски везири за њега говорили: „Хоћу да знаш: Дубровчани су од
моје крви, па по правди и по обавези своје крви морам да их браним и бранићу
их до смрти“. Тако да се може рећи да је од времена XVI века код школованих
Дубровчана и осталих примораца, као уосталом и на турској Порти у то доба,
постојало осећање о словенској језичкој заједници као већ артикулисаној фор
ми етничке заједнице једног дела балканских Јужних Словена, без обзира на њи
хову верску подвојеност и њихове различите државне границе.

Иван Џиво Гундулић (1589-1636)84
(Према: Иван Гундулић, избор, приредио др Драгољуб Павловић, Са
рајево 1959; Злата Бојовић, Књижевност Дубровника, Ренесанса и барок, Бе
оград –Крагујевац, 2007)
Крај XVI века и прва половина XVII века представља време последњег вели
ког таласа покушаја освајања Запада од стране турске империје. Тај антитурски
82
83

84

Д. Павловић, Р. Маринковић, Из наше књижевности феудалног доба, Сарајево 1954,
354-356.
Винко Прибојевић и Мавро Орбини су живели у Дубровнику у XVI и XVII веку. (Према:
З. Бојовић, Књижевност Дубровника, ренесанса и барок, Крагујевац-Београд, 2007, 452453; М. Комбол, Повијест хрватске књижевности до народног препорода, Загреб 1961, 68,
79, 123, 133, 219, 423. За Мавра Орбинија (према: М. Комбол, 1961, 79, 219, 244, 272, 292,
333, 363; М. Орбини, Историографија, 1722. Москва 2010; М. Орбини, Краљевство Сло
вена, Београд 1980; Историја народа Југославије, књ. II, од почетка XVI до краја XVIII века,
Београд 1960, В. Чубриловић, Ј. Тадић, Н. Филиповић, Н. Вучо, 224-225)
Иван Џиво Гундулић (према: Иван Гундулић, избор, приредио Д. Павловић, Сарајево
1959, 12-13: З. Бојовић 2007, оп. цит, 387-388).
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дух који је оличавао пољски краљевић Владислав као ослободилац Европе од
Турака, представља кључну мисао Држићевог Османа. Управо из тог латент
ног антагонизма проистичу Гундулићево топло југословенско и словенско
родољубље и артикулација његове мисаоне лирике, коју је превазишла само
Његошева Луча Микрокозма. Гундулић је успео, супротстављајући се полу
месецу, да артикулише идеју о националној идеологији Јужних Словена као
форму „антиокупационизма“ овог балканског простора. До пада Цариграда
1453. године, и рушења Аустроугарске монархије 1918. године, Дубровчани
ма је била неопходна, као Србима католицима, потреба за ламентирањем над
немањићком прошлошћу, како би се могли супротставити не само османлиј
ској окупацији, већ и венецијанској перфидној асимилацији и аустроугарској
тенденцији да после повлачења Француза, замене њихову улогу својом.
(Вук Караџић, Црна Гора и Бока Которска, коло XXIV, СКЗ 161, Бео
град 1922, стр. 19-20)85.
Вук Караџић 1837. године пише: Права Србија у којој данас живе, про
стире се, преко данашње Србије до Призрена и Пећи с оне стране Шаре (Бал
кана – Hamus), и обухвата цијелу Босну, Херцеговину, Црну Гору, крај Бара,
Аустријску Албанију, Дубровник, Далмацију (Турску и Аустријску (војничку),
Хрватску, Славонију, Сријем, готово цио Бачки Комитат и дуж Дунава до Св.
Андрије (изнад Будима) и један део Баната. У овијем крајевима живи преко пет
милиона Славена једне гране и једног језика, који се једино разликује по закону.
Око три милиона и по један милион у данашњој Србији, један у Угарској, и један
у Босни, Херцеговини, Зети, Црној Гори, Аустријској Албанији и у Далмацији),
грчког су закона; од остала два милиона може се приближно узети да су двије
трећине (у Босни и Херцеговини) мухамеданског а једна трећина (у Славонији,
Хрватској, Далмацији и Дубровнику) римског закона. Тако дакле, између Ср
ба који живе у Крагујевцу, пријестоници садашње српске кнежевине и онијех из
Дубровника нема друге разлике него на пр. Дрезденаца и Бечлија, и то само по
закону, а по језику разлика је још мања – па и сами Морлаци у Далмацији, за које
се вели да су пастирски народ татарског порекла, нијесу ништа друго до Срби
исто као и становници Црне Горе, Херцеговине и Србије. Провинцијални Хрва
ти око Загреба итд. говоре једним дијалектом који је мијешавина словеначког са
српскијем, а од њега се једва разликује, као саксонски дијалект од аустријског.
Од XII до XV века, тј. до пропасти наше самосталности, реч Влах у нас
је означавала не само човека романског порекла, него и свакога коме је сто
чарство било главно занимање. (О томе на сличан начин говори и Законик
цара Душана, поглавље број 80, под насловом „О Власима и Арбанасима“):
У селу где се Влах и Арбанас заустави, у том селу да се не задржи (неко) други
који (иде) за њим. Ако се задржи на силу, да плати потку (закуп) и што је
85

Вук Караџић, Црна Гора, Београд 1922, СКЗ 161, 19-20.
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(стоку) испасао. (Према: Душанов законик, Бистрички препис, превео Ди
митрије Богдановић, Београд 1994, стр. 6486).
Турци су, у нашим западним крајевима, проширили име Влах на Србе. Пу
тописац Бенедикт Курипешић, који је 1530. прошао кроз Босну 87, вели да је у
њој нашао три народности и три вере: прво су стари Бошњаци, који су римскохришћанске вере, други су Срби (Surffen), које зову Власима... а вере су св. Па
вла (православне)88, трећи су народ прави Турци који су војници и чиновници,
а владају сасвим тирански обема горе поменутим племенима. Именом Власи
називани су и Срби89, емигранти из Босне у Хрватску. У писму цара Фердинан
да I од 6. новембра 1538. године хрватском бану Петру Кеглевићу90, каже се
како му је јављено да су „капетани и војводе Рашана или Срба и Влаха, који се
обично Србима зову“, са својим присталицама и потчињенима, срећно прешли
из Турске у Хрватску. („capitanei et waywode Rasciani chi, Sirviani atquae Valachi
quos vulgo Zbrscky vocant...“91). Од oвог доба има пуно споменика у којима се
помињу: „Rasciani sive Valachi“, „Morlachi o Serciani“, „Valachi sive Rasciani vel
ut verius dicam Serviani“. У расправи митрополита Стевана Стратимировића О
Власима из 1806, вели се да римокатолици у Хрватској и Славонији име Влах
„Славонцима и Србима који су источне, наше вере, с презрењем придају“92.
Скз, 174. коло XXVI, Београд 1923.
Де Тих. Р. Ђорђевић, Наш народни живот, стр. 168-169.

Иво Војновић (1857-1929)93
Иво је старином био из Зете94, рођен у Дубровнику95, био је син Кон
стантина Војновића96, савременика Прерадовића, Павлиновића, Сундечи
ћа. Био је одгајан у духу народног препорода. У Загребу је завршио права.
Иако судија по струци, бавио се позориштем, па је 1907. године постао дра
матург Народног казалишта у Загребу97. Као млад је упознао Змаја, Симу
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Душанов законик (према: Бистричком препису, у преводу Димитрија Богдановића, Бео
град 1994, 64).
Тих. Р. Ђорђевић, Наш народни живот, Београд 1923, 167-176.
Исто.
Исто.
Исто.
Исто.
Исто, и 169.
Иво Војновић написао је роман под насловом Дубровачка трилогија, Београд 1927,
СКЗ, коло XXX бр. 198.
Исто, III.
Рођен је 9. октобра 1857. (Према: исто, III).
Исто.
Исто.
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Милутиновића и Вука Караџића98. Поред завидне каријере писца, веома је
значајно његово дело Смрт Мајке Југовића (1906)99. Ова песма је шјор Иви
помогла да прослави народну душу, ту божанску силу која је Србе и оста
ле народе Балкана одржала кроз векове ропства. Ту је Мајка Југовића била
оличење очаја народног слома, али и нада за његову обнову. Ова „драмска
песма“100 играна је у Београду као значајна национална манифестација усред
анексионе кризе која је изазвала окупирање Босне од стране Аустрије.
На самом почетку Првог светског рата, Иво Војновић је био ухапшен
(1914)101. Без саслушавања и суђења, месецима је подносио физичке и мо
ралне тортуре, због тога што је у Београду присуствовао премијерама својих
комада који су славили освећено Косово, као што је то учинио и његов мла
ђи сународник, вајар Иван Мештровић, клешући свој Видовдански храм, где
је исто тако изражен сав народни гнев и понос102.
Очигледно је да је Косовски завет био покретачка енергија која је Ср
бе, Хрвате, па и Србе католике и Србе муслимане покренула на заједничко
ослобођење Балкана од турске и аустријске окупације и формирање једне
заједничке државе: Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
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Dubrovnik’s Relics of Saint Vlaho
and Dispersion of Ethnonyms Vlah
in the 15th and 16th Century
Summary
While viewing the Dubrovnik email reliquary, with a part of the skull of St.Vlaho,
as a capital Byzantine monument of XI c., which promoted the later creation of Du
brovnik Republic as a state –city, we hold that this relics enabled, in a best way creation
of the cult of St.Vlaho as one of major Balkan cults, and of the state cult the Republic.
The Dubrovnik permanent parallelism, as a catholic town in Serbian Orthodox
background during several centuries, caused with Dubrovnik citizens a desire, thro
ughout the history of their town, to preserve also their partially Serbian roots within
the liberal catholic town. In developing as a European and civilizationally, primarily
culturologically, Italian town, Dubrovnik, as an independent state, never wished to
become Italian exclusively, as Turkish tribute giver had become subjects of the Ot
toman Empire very early and were obliged to pay an enormous tribute to the Empi
re, in gold, and therefore never willing to become a Turkish people.
Although forced geographically to be permanent neighbours to the orthodox
Serbian Church for several hundreds of years, Dubrovnik citizens never tended to
become either a part of the mediev al Serbian state, or of the schematism of Serbian
Orthodox Church, although they spoke exclusively Serbian dialect, which was of a
purest roof.
Being distant from catholic Croats, by both Serbian and Turkish states, Du
brovnik citizens were not able to interconnect naturally with the medieval Croat
state in the time of its duration, until XI c., nor later on, when Croatia already beca
me a part of the Austro-Hungarian Empire, for the inserting of the Ottomans pre
vented the natural catholic connection with Croatian motherland. It was only after
its decline as of an independent republic, and its millennial duration, Dubrovnik
would be come a part of its Croatian national tissue.
It happened to Dubrovnik, as an independent town and Republic that it incli
nes constantly to the medieval history and culture of a latent Orthodox Byzanti
um, especially at the time of the persecutions power of the Ottoman Empire from
XV-XVII century.
The dissipation of the thousands of Christian refugees all over the Balkans, as
a permanent wave, also overflowed the ramparts of Dubrovnik town. This ortho
dox, Christian spirit of Serbian refugees who settled constantly within Dubrovnik
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ramparts, or in the fertile Konavlje, as far the peninsula Stone, was the only natural
connection of Dubrovnik Republic, as of a refugium, became a crucial civilizatical
place, not only for the Serbian medieval state and the passed away Byzantine one,
but also for all dissipated Serbs, for the town of Dubrovnik, in its Venetians and jea
lous Hungarians and Austrians.
All the said about Dubrovnik history trough ages, speaks about this permanent
love of Dubrovnik citizens for Serbian case, which would last for a thousand years,
until Croatian NDH, in the eve of second World War, became, a tool of fascist po
grom in the Balkans, primarily against the residing Serbs within the territories of
Croatian state of Ante Pavelic.
The most interesting of all in this matter about Dubrovnik conception of fre
edom of their Byzantine godfather and protector of the town. In his name also
the connection of their Slavic brother was hidden and aspiration to independen
ce and freedom. More than 500 years, ''Vlasi'' was a name for Serbian peasants
an breeder and who were constantly retreating eastwards and westwards befo
re Turkish occupation, to avoid thereby the prominent threat of annihilation an
islamization. Serbian refugees became a form of protective shield from islamiza
tion by creating Austro-Hungarian ''Vojna krajina'' ( Military Area'') consisting of
Serbian population in Lika, Kordun, Bania, Srem and Banat, not also of Serbian
Christian «Raya'' ( Folk), which had already lost completely their state, religious
and national identity.
Dubrovnik citizens, aware of the importance of Serbian and other Christian
''raya'' escaped within their already catholic tissue, were always finding a warm place
for life of the unhappy and abandon people in inside the hard walls of their town.
From the moment when Dubrovnik Republic fell under French occupation in
1808, Serbo-Dubrovnician cultural connection began to swell throughout the Bal
kans by their tested methods and secret languages known only by them.
At the turn of XX century, when Austro-Hungarian occupation treated to draw
the feeble Serbian Kingdom into the world War I, three Yugoslavically oriented Du
brovnik citizens and Dalmatians played a great role in helping the weak Serbian
Kingdom, supporting it artistically and spiritually. They were painter Vlaho Bu
kovac, sculptor Ivan Meshtrovc and writer Ivo Vojnović. The latter, like poet Ivan
Gundulić in his ''Osman'' raised again the banner of freedom to then weak Serbian
Kingdom in his dramatic poem '' The Death of Jugovic's Mother''. He did it as a
Dubrovnik citizen; with a hope that right that Serbian kingdom would be a bridge
toward freedom of Dubrovnik, and hidden and secretive possibility of creation of
a common Yugoslav state which happened finally in 1918. after the end of World
War I. In such common Yugoslav spirit also the creation place of Serbo-Croatian ''
Dubrovnik learned Society St.Vlaho'' in 1923., within the ramparts of the town of
Dubrovnik future, as of a symbiosis of contemporary Serbs, Dubrovnik Serbo-Cat
holics and native Croats, and enable thereby common and equal coexistence within
Kingdom of Yugoslavia.
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The Statute of the Dubrovnik Learned Society St.Vlaho
I. The Society and its goal
1) I n Dubrovnik, a learned society is being established, under the name „The
Dubrovnik Learned Society of St.Vlaho“.
a) The Society has the goal to study comprehensively Dubrovnik especially
from its archaeological, historical, historical-artistic, historical-legal, histo
rical-literary, historical-cultural, linguistic, ethnographic, anthropological,
social, economic, naval, geographic and natural sides, whether in its own de
velopment, or in its connections with Dalmatia and other closer or further
areas of our foreign lands.
b) t hat, in agreement with state and municipal authorities, found a library for
scientific circles, which is to be turned into a town library with a reading-ro
om accessible to all;
c) that, in agreement with Dubrovnik municipality, cooperates with the mana
gement of the existing municipal museum, and care that it is, in all respects,
on a level of existing analogous institutions;
d) to endeavour that the society turns, with time, into an academy of sciences
and arts, seated in Dubrovnik.
II. The society members
The society members are:
a) Genuine members, There are the ones dwelling in Dubrovnik, chosen
by the society management, whether because of their scientific / artistic
works, or of their ability to the aforementioned work, at proposal of two
genuine members, and whose selection is approved by majority of genuine
members.
Genuine members do not pay any fees. Their duty is to work on the goal of the
Society, to report about other works when requested by the management, and to
attend the sessions when invited.
b) Correspondent members. These are the members dwelling outside Dubrov
nik, chosen for the work or their ability for it by the society management
under the condition holding for genuine members.
Neither the correspondent members pay any fees. Their duty is to cooperate
like genuine members on the goal of the Society when addressed concerning the
Society, to make written reports to the Society, when addressed concerning the So
ciety issues, and to report the works sent to them by the management to that purpo
se. When correspondent members work in Dubrovnik or settle there, they have the
same rights as genuine members.
c) Honorary members. These are the members who gained special merits by
their scientific or artistic work for the Society, so that their selection is a de
coration and reward for their work.
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Honorary member can be also the one who has exhibited a great cultural inte
rest in the Society and granted it with a substantial contribution. These members
are named by the Main Assembly at proposal of the Management. Neither of these
members pays any fees.
d) B
 enefactors. These are the members who give, once forever, at least 4000
dinars to the Society.
e) Founders. These are the members who give once forever, at least 500 dinars
to the Society.
f) A
 ides. These are the members who pay 20 dinars per year.
g) A
 ll members of the Society except founders and aides receive all the society
publications free. Still, the last two categories receive the Society publicati
ons with 25% discount.
The Society management
5. The Society management consists of: President, Vice-president, 2 secretari
es, accountant, librarian and possibly custodians of particulars collections.
6. The duties of the Management:
a) to care that the Society do its task properly
b) to make schedules for the sessions;
c) to care about editing the Society publications
d) to execute the decisions of the annual assembly.
7. the decisions of the Management are valid when passed by half-majority of
the management members. If the opposite votes are equable, the decision is made
by the president.
8. Special duties of the Management members:
a) The president manages the Society works, represents the Society works, re
presents the Society with the government and in public, invokes the Society
sessions and presides over them.
b) The vice-president replaces the president in all when the latter is absent or
prevented.
c) The secretaries keep the Society proceeding, and the Society Archive.
d) T
 he accountant collects the Society incomes and keeps and settles the So
ciety bills.
e) The librarian cares about the Society library, and is responsible for it in all
respects.
f) The custodians of the collections are to care about advancing then and are
reasonable for their objects in all respects.
g) The editorial board: Their duty is to care about the Society scientific works,
and is due, if missing an expert for certain discipline to listen to opinions of
experts, even non-members of the society, for such an action, or to address
some of our academies.
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The works will be received for print only after a favour able report and decision
of the editorial board. From this procedure the works are excepted which have been
sublimated to the Society for printing by members of academies of sciences, univer
sity professors and similar acknowledged scientists.
The editorial board consists, by their positions, of the president and two at le
ast four more Society members, chosen by the management.
h) If a member of the management cannot do his duty for any reason anymo
re, the management chooses a new member and asks for approval subse
quently, at annual meeting. The complete management is chosen for three
years period.
IV. Revisers of accounts
a) The main assembly chooses two genuine members that will review the
Company bills at least once per years, and report then at the main assembly.
V. The Society meetings
10) The meetings are regular and annual. The regular meetings are professional
and public. The professional meetings are held twice per month, but also more frequ
ently if necessary. They are attended by genuine, correspondent (when in Dubrovnik)
and honorary members. They can be also attended by other members, but they cannot
participate in the discussions if not having a prior approval by the Society management.
11) At the professional meetings either members or other experts invited or ap
proved for professional lectures by Society management; read their announcements
or reports about new books and journals.
Genuine, correspondent and honorary members have right to discuss all read
at the profession al meet ings.
12) The public meetings are a kind of the Society public lectures, held by later
the Society members or some others invited or approved by the Society manage
ment on the field of social work or any other branches of sciences and arts.
The management is due to take care of holding at least 5 annual lectures. These
meetings are accessible to all equally.
The public meet ings are held when considered necessary by the Management.
13) The annual meetings are held every year on the day scheduled by the manage
ment. They can be participated by all members. At them, reports are read on the work
of the Management and Society condition of the counter, library and other collections.
Thereafter, there is always a solemn public session with a lecture in honour of
an event or person from Dubrovnik past or a subject from scientific Society’s work.
Annual meetings must be invoked by a public and in Dubrovnik 8 days before,
printed, if possible, in local news.
If possible, the Society will also publish special works from the field of its ac
tion, primarily from history of Dubrovnik.
Every printed work will be paid by the Society, according to its financial situation.
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They are held, regardless of the member of the present members.
In voting, an over-half majority is sufficient; the decisions are on the president. For
alterations of the code, 2/3 of genuine members present at the main meeting are nee
ded. Possible proposals of individual members are to be given in written to the Manage
ment, two days before the main meeting; otherwise, they can be taken no into account.
Virtue Society’s incomes
14) The Society’s incomes of the members are the fees, state and municipal
aid, what granted to the Society of funs, artistic exhibitions, excursions and the So
ciety’s editions.
Virtue Society’s editions
15) The Society publishes its organ
’’ Glasnik Dubrovačkog učenog Društva Sv.Vlaho’’ (The Herald of the Du
brovnik Learned Society St.Vlaho)
The number of the editions according to financial state of the Society. In the
Herald, reviewed and received works are printed, as well as the works and consti
tutions whole objects fit the social sins, and reviews of the printed works on the
objects from the fields of the Society’s action and bibliography of books and articles
on the subjects aimed by the Society.
VIII Founding
16) The Promoting Board is to invoke the Assembly, which will choose the
Management.
IX Termination of the Society
17) The Society is terminated if decided so at a general meeting by 2/3 of votes
of genuine members or if dissembled by the government. In both cases, the Soci
ety’s property is to be given for keeping to the Municipality of Dubrovnik, which is
due to pass it to another society possibly established in the same sense.
No. 670
It is testified in the sense of & 9 of the Law on 9.
November 1867 134 that the Dubrovbik learned Society of St.Vlaho exists ac
cording to these rules.
Great Zhupan
Key words: Saint Vlaho, Byzantine, Nemanja, tsar Dushan, Ragusa, Statute of
Saint Vlaho.
Рад је предат 27. марта 2012. године, а након позитивног мишљења рецензената
одлуком одговорног уредника „Баштине“ одобрен за штампу.
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Статут Друштва „Св. Влаха“
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Табла I
Слика број 1
Новчић византијског цара Јустинијана I, кован између 534-8. године,
после победе над Вандалима
(Према: Ф. Герке, Касна антика и рано хришћанство, Нови Сад 1973).
Слика број 2
Парћански краљ Вологез III (105-147).
(Према: Monnaies antiques, Geneve, Le 16 novembre 1995, Tradart, s. 72, sl. 119)
Слика број 3
Сасанидски краљ Ардешар I (226-240)
(Према: исто, стр. 72, сл. 120).
Слика број 4
Архиеп ископска митра из XV века, златовез Катарине Кантакузине, ћерке
деспота Ђурђа Бранковића
(Према: Р. Петровић, Жупанице, краљице и царице на српском двору, Београд
2004, стр.109, Табла 15).
Слика број 5
Реликвијар са моштима св. Влаха у облику византијске круне са емаљним
плочицама из 11. века.
(Према: Дубровник, библиотека: Монографије, бр. 5, Загреб, 1983, са сликом).
Слика број 6
Тијара немачке царице Констанце II Арагонске из XIII века.
(Према: Sicily, the complete guide to the island places of natural beauty – art
– archeology, Florance 2003. str. 14).
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