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ДУ БРО ВАЧ КЕ МО ШТИ СВ. ВЛА ХА  
И ДИС ПЕР ЗИ ЈА ЕТ НО НИ МА ВЛах 

У Xv И XvI ВЕ КУ**

Ап стракт: Емаљ ни ре ли кви јар у об ли ку кру не са де лом ло ба ње св. 
Вла ха, ко ји се да нас на ла зи у ри зни ци ду бро вач ке стол не цр кве, мо же се 
до ве сти у ве зу са дис пер зи јом ет но ни ма Влах, у про сто ру од пла ни не Ве-
ле бит, на за пад, до ко па о нич ког за ле ђа Ста рог Вла ха, сто ти на ма ки ло ме-
та ра на ис ток. Ову дис пер зи ју ет но ни ма Влах пра ти ла је тр го вач ка екс-
пан зи ја Ду бро вач ке ре пу бли ке у XV и XVI ве ку.

У тре нут ку ка да бал кан ске средњoвековне др жа ве бу ду па ле под тур ску 
власт, Ду бров ник ће по че ти сво ју тр го вач ку екс пан зи ју, по ве зу ју ћи бал кан-
ско се о ско ста нов ни штво – Вла хе – у свој тр го вач ки ла нац.Ту сво ју по сред-
нич ку уло гу, из ме ђу Ту ра ка и хри шћан ске ра је, Ду бров ник ће одр жа ва ти, све 
до вре ме на На по ле о но ве оку па ци је Дал ма ци је, по чет ком XIX ве ка.

Кључ не ре чи: св. Вла хо, Ви зан ти ја, Не ма ња, цар Ду шан, Ра гу за, Ста тут 
св. Вла ха.

Дал ма ци ја pro pria dic ta1

Ло ка ци ја ан тич ке Ра гу зе2, са вре ме ног Ду бров ни ка, не рас ки ди во је би ла по-
ве за на са пој мом про вин ци је Дал ма ци је. Те ри то ри ја про вин ци је Дал ма ци је у 
ан тич ко до ба би ла је мно го ши ра од на ше са вре ме не пред ста ве о дал ма тин ској 

* Ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци, Уни вер зи тет у 
При шти ни, dr.pe tro vic @hot mail.com

** Рад је ра ђен у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је (Ев. бр. 
178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Фор му ла ци ја „pro pria dic ta“, ла тин ска фор му ла ци ја ко ја се од но си на са свим од ре ђе но 
ге о граф ско ме сто у сми слу пре ци зно сти, би ла је у ан ти ци ве о ма че сто ко ри шће на за уже 
од ре ђе ње не ког ге о граф ског про сто ра, на ро да или то ме слич но.

2 Ви зан тиј ски цар Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит (913-959), ка да го во ри о пој му оба ле 
Дал ма ци је, ми сли кон крет но на гра до ве: Ко тор, Ду бров ник, Сплит, Тро гир и ве ли ка 
остр ва Раб, Крк, Црес и Ло шињ и ту за те че но из бе гло ро ман ско ста нов ни штво. (Пре-
ма: Д. Га ра ша нин, М. Га ра ша нин, Ј. Ко ва че вић, З. Бе сић, Исто ри ја Цр не Го ре, књи га 
пр ва, од нај ста ри јих вре ме на до кра ја XII ви је ка, Ти то град 1967, 347).
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оба ли3. Овај про стор је имао ве ли ко руд но бо гат ство, па су из тог раз ло га 
Ри мља ни, дал ма тин ску ор га ни за ци ју руд ни ка, уз по моћ про ку ра то ра4, по-
де ли ли на три глав на сре ди шта. На град Са ло ну (да нас град Сплит), за руд-
ни ке зла та, на град До ма ви ју, за сре бро (ло ка ли тет Са се код Сре бре ни це у 
Бо сни), и град Си сци ју (да на шњи град Си сак), за гво зде ну ру ду5. У рим ско 
до ба, про вин ци ја Дал ма ци ја, осим да на шње оба ле Дал ма ци је, об у хва та ла је 
це лу Бо сну и Хер це го ви ну, де ло ве Ис тре, Хр ват ску и део Ал ба ни је6. Она је 
на за пад ишла до ре ке Ар сие (Ар се, Ра ше) у Ис три, на ис ток до јед не тач ке 
из ме ђу ал бан ског гра да Ље ша и Дра ча, на ја дран ској оба ли. Ис точ на гра-
ни ца би ла је у до ли ни Дри не и Ли ма, док је ју жна гра ни ца про вин ци је ишла 
до тач ке код ал бан ског гра да Ље ша7. Цар Ди о кле ци јан је 297. го ди не8 овај 
про стор за пад ног Или ри ка уоб ли чио као ди ја це зу Па но ни ју, у ко јој је би ло 
ви ше про вин ци ја: Дал ма ци ја, оба Но ри ка, Па но ни ја I Su per i or, Pa no nia II 
Sir men sis, Са ви ја (Ri pen sis-In tra mi na) и Ва ле ри ја9. Исти цар је нај ду жи део 
про вин ци је Дал ма ци је, са гра до ви ма До кле јом, Ско дром и Ље шом, от це пио 
и ство рио но ву про вин ци ју, под име ном Pra e va li ta nu или Pre va lis.

Ге о граф из Ра ве не у VI II ве ку10 пр ви пут спо ми ње ства ра ње но вог гра да 
Ra gu si u ma – Ду бров ни ка. Ви љем Тир ски и Ара бља нин Едри зи ће још у XVII 
ве ку, тач ни је 1153, Ду бров ник на зи ва ти Ра гу зи јум – Ра гу за11.

3 Про цес ар ти ку ла ци је Дал ма ци је као по себ ног фе но ме на на стао је у 7. ве ку, ка да су 
Ава ри и Сло ве ни, по чет ком 7. ве ка у пот пу но сти уни шти ли ви зан тиј ску упра ву на Ја-
дра ну и све ли је са мо на ро ман ске гра до ве. (Пре ма: исто).

4 Нај ве ро ват ни је да је про вин ци ја Дал ма ци ја би ла фор ми ра на од Ри мља на по сле успе-
шног Ба то но вог ра та, 6-9 го ди не на ше ере, тзв. Илир ско-па нон ског устан ка (пре ма: 
исто, стр. 159), а да је рим ски про ку ра тор про вин ци је Дал ма ци је пре ма руд ни ци ма и 
бо гат ству ру де рас по ре дио та ко да се ди ште ис ко па ног зла та бу де у Са ло ни, да нас код 
Спли та, се ди ште у Бо сни, а се ди ште за ис ко па ну гво зде ну ру ду бу де у Си сци ји (да нас 
Си сак). (Пре ма: исто, 164).

5 Исто.
6 Те ри то ри ја рим ске про вин ци је Дал ма ци је би ла је мно го ши ра јер је она у ан тич ко до-

ба об у хва та ла, осим да на шње Дал ма ци је, и це лу Бо сну и Хер це го ви ну, де ло ве Ис тре, 
Хр ват ску и Ал ба ни ју. За пад на гра ни ца Дал ма ци је је ишла оба лом , од ре ке Ар сие ( да-
нас Ра ша) у Ис три, до јед не тач ке на оба ли из ме ђу ал бан ских гра до ва Ље ша и Дра ча, 
где се ре ка Ма ти ули ва ла у Дрим ски за лив. Се вер на гра ни ца је та да ишла од Ис тре до 
ре ке Дри не, на ис ток, не ко ли ко са ти ју жно од ре ке Са ве. Ју жна гра ни ца про вин ци је 
ишла је од Шар-пла ни не до оне тач ке до из над Ље ша. (Пре ма: К. Ји ре чек, „Тр го вач ки 
пу те ви и руд ни ци Ср би је и Бо сне и Хер це го ци не у Сред њем ве ку“, Збор ник Кон стан-
ти на Ји ре че ка, Бе о град 1959, 211).

7 Исто.
8 Исто ри ја Цр не Го ре, књи га пр ва, 1967, 242.
9 Исто.
10 К. Ји ре чек, 1959, 218.
11 Исто, 219.
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Ји ре чек12 сма тра да је име Ду бров ни ка на ста ло од ре чи ду бра ва (he mus) 
– шу ма са па шња ком, гај, луг. Али, по ла зе ћи од ма ке дон ске лек си ке ко ја 
је до ста аутен тич на због сво је ар ха ич но сти, реч у (о) ко јој го во ри мо, даб, 
озна ча ва јед ну вр сту хра ста (бот. Qu er cus – dub)13, из ко је се мо же из ве сти 
реч да бо ви на – ду бо ви на, за хра сто ву шу му ко ја се не ка да ве ро ват но на ла-
зи ла на бр ду Ср ђу, на око че ти ри сто ти не ме та ра над мор ске ви си не, из над 
се ве ро и сточ ног де ла гра да. Арап ска оп са да гра да Ду бров ни ка 867. го ди не, 
у вре ме ну ви зан тиј ског ца ра Ва си ли ја I14, би ла је раз лог по нов ног вра ћа ња 
цар ства на оба лу Ја дран ског мо ра. Цар Ва си ли је I је оте рао арап ску фло ту из 
Ја дра на, а „цар ски да нак“, ко ји је био пла ћан ви зан тиј ском стра те гу у За дру, 
био је са да пре дат окол ним сло вен ским кне же ви ма, ко ји су се у ме ђу вре ме ну 
оса мо ста ли ли15.

Ду бров ник је та да пла ћао 72 но ми зме (јед ну фун ту зла та го ди шње), 
Сплит 200, За дар 110, Тро гир, Раб, Осор и Kрк по 100 но ми зма16. Ва си ли је-
во фор ми ра ње ви зан тиј ске те ме Дал ма ци је 866. го ди не по де ли ло је ко нач но 
ову те му на два де ла. Ју жни део Дал ма ци је је ушао у Драч ку те му са ка сте ли-
ма Ба ром, Ље шом и Ул ци њем17.

Ви зан тиј ска те ма Дал ма ци ја на по чет ку X ве ка об у хва та ла је гра до ве За-
дар, Тро гир, Ду бров ник, Сплит и Ко тор, остр ва Осор, Крк, Раб и ма ло остр-
во Вгра ду, на спрам твр ђа ве Вра не, Lo um bri ka ton18.

За ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та (913-959) Ду-
бров ник се на ла зио на гра ни ци из ме ђу две, већ фор ми ра не, сло вен ске те ри-
то ри је – За ху мља и Тра ву ни је19.

По све му су де ћи, у вре ме ви зан тиј ских ико но бо рач ких ца ре ва, а у VI II и 
IX ве ку, по јам те ри то ри ја не ка да шње рим ске про вин ци је Дал ма ци је све ден 

12 Исто, 220.
13 Даб-дуб, qu er cus, храст, да бо ви на је хра сто ви на (пре ма: Реч ник на Ма ке дон ски от ја зик 1, 

со срп ско хр ват ско тол ку ва ње, 1, А-Н, Ско пје 1961, ре дак тор Бла же Ко не ски, 125).
14 Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1998, 232.
15 Исто.
16 Ду бров ник је пла ћао кне же ви ма За ху мља и Тра ву ни је по 36 злат них но ми зми, јер се 

на ла зио на гра ни ци из ме ђу За ху мља и Тра ву ни је. (Пре ма: К. Ји ре че ку, 1959, 221).
17 Драч ка те ма је би ла осно ва на не што пре 811-826. го ди не, са утвр ђе ним ка ште ли ма Ба-

ром, Ље шом и Ул ци њом. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, књи га пр ва, 1967, 349).
18 Те ма Дал ма ци је је на по чет ку 10. ве ка об у хва та ла пет при мор ских гра до ва: За дар, Тро-

гир, Ду бров ник, Сплит и Ко тор. Има ла је и три остр ва: Осор, Крк и Раб и ма ло остр во 
Вр га ду са твр ђа вом Вра ном, Лу бри ка та. (Пре ма: К. Ји ре чек, Тр го вач ки пу те ви и руд-
ни ци Ср би је и Бо сне у сред њем ви је ку, 212). 

19 По Кон стан ти ну VII Пор фи ро ге ни ту, ви зан тиј ском ца ру (913-959), Ду бров ник се на-
ла зио из ме ђу сло вен ске те ри то ри је За ху мља и Тра ву ни је. На јед ном ме сту по во дом 
то га цар ка же да је про стор Ко на вља и Тра ву ни је јед на од зе ма ља на ко јој су се на се ли-
ли Ср би. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, пр ва кљи га, 1967, стр. 313).
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је на оба лу Ја дран ског мо ра. Чи ни се да је у том вре ме ну до шло и до це па ња 
про вин ци је ви зан тиј ске цар ске Дал ма ци је: на До њу и Гор њу, ко ју је та ко де-
ли ла Не ре тљан ска област са остр ви ма Бра чом, Хва ром, Кор чу лом и Мље том20.

Два ве ка ка сни је, по сле Са му и ло ве про па сти, 1018. го ди не, ви зан тиј ски 
цар Ва си ли је II (976-1025) ко нач но је ста би ли зо вао про вин ци ју Дал ма ци ју, 
пре ци зи ра ју ћи је гра до ви ма, на се ве ру За дром, а на ју гу Ду бров ни ком21.

Ана Ком ни на22, кћер ка ви зан тиј ског ца ра Алек си ја I Ком ни на, (1081-1118) 
зо ве срп ске вла да о це ко ји су сто ло ва ли у Ска дру, зове вла да ри ма Дал ма та, 
а срп ски краљ Сте фан Пр во вен ча ни (1195-1228) ми слио је да град Ска дар 
ле жи у „пра вој Дал ма ци ји“23. Он је ка сни је, овај про стор Дал ма ци је, унео у 
по сед кра љев ске ти ту ле Не ма њи ћа24.

Сло вен ски тр гов ци по че ли су да се на се ља ва ју у све на пред не тр го вач ке 
гра до ве у ја дран ском при мор ју. У управ ним књи га ма Ви је ћа у XIV ве ку у Ду-
бров ни ку, ка да је град већ био пот пу но сло ве ни зи ран, мо же се про чи та ти да 
су се у ње га до се ли ли гра ђа ни из Но вог Бр да, Ку шла та, Руд ни ка, При зре на 
и Сре бре ни це25.

Још у вре ме ну ка сног сред њег ве ка, Сло ве ни Ду бров ча не зо ву Ла ти ни-
ма26. У су шти ни, Ду бров ник је, од 614-1005. већ био ди рект но под ути ца јем 

20 Још у VI II ве ку до шло је до це па ња про вин ци је цар ске Дал ма ци је: на Гор њу и До њу, 
уме та њем из ме ђу њих Не ре тљан ске обла сти са остр ви ма: Бра чом, Хва ром, Кор чу лом 
и Мље том. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, пр ва књи га, оп. цит. 350).

21 Ви зан тиј ски цар Ва си ли је II (976-1025) је ко нач но раз де лио те му Дал ма ци ју, огра ни-
чив ши је на се ве ру гра дом За дром, а на ју гу гра дом Ду бров ни ком. (Пре ма: Г. Остро-
гор ски, 1998, 296-297).

22 Ви зан тиј ска прин це за, кћер ка ца ра Алек си ја I Ком ни на (1081-1118), Ана Ком ни на, 
зо ве срп ске вла да ре ко ји су сто ло ва ли у Ска дру „вла да о ци ма Дал ма та“, а срп ски краљ 
Сте фан Пр во вен ча ни (1195-1228) ми слио је да Ска дар ле жи у оној „пра вој Дал ма ци-
ји“ (јер од оне Ва си ли је ве по де ле он као да јој као град ви ше ни је при па дао, јер је био 
та да при са је ди њен те ми Ди ра хи он. Уно ше њем гра да Ска дра у кра љев ску ти ту ла ту ру 
Не ма њи ћа, као да је Дал ма ци ја би ла уне се на у ти ту ла ту ру као јед на срп ска за себ на те-
ри то ри ја. (Пре ма: К. Ји ре чек, оп.цит. 213).

23 Исто.
24 Го ди не 1195. на јед ном ка ме ном нат пи су у цр кви Св. Лу ке у Ко то ру, ду кљан ски краљ 

Ву кан за се бе ка же: „У вре ме го спо да ра Не ма ње, ве ли ког жу па на, и си на ње го вог Ву-
ка на, кра ља Ду кље, Дал ма ци је, Тра ву ни је, То пли це и Ко сне“. (Пре ма: Р. Пе тро вић, 
Жу па ни це, кра љи це и ца ри це на срп ском дво ру, Бе о град 2004, 31).

25 У Ду бро вач ким књи га ма Ви је ћа у 14. ве ку, ка да је Ду бров ник већ био ско ро пот пу но 
сло ве ни зи ран, чи та се из го ди не у го ди ну да су се у ду бро вач ко гра ђан ство при ма ли и 
љу ди из Но вог Бр да, Ку шла та, Руд ни ка, При зре на, Сре бре ни це итд. (Пре ма: К. Ји ре-
чек, оп. цит, 221).

26 „У Ду бров ни ку су про то ко ли Ви је ћа без пре ки да ско ро до па да Ре пу бли ке (1808), би-
ли стал но во ђе ни на ла тин ском је зи ку. Још у ка сном Сред њем ви је ку Сло ве ни су Ду-
бров ча не зва ли Ла ти ни ма, док су Ита ли ју зва ли ис кљу чи во ла тин ском зе мљом, а ита-
ли јан ски је зик ла тин ским је зи ком. (Пре ма: К. Ји ре чек, оп. цит. 213).
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Ви зан тиј ског цар ства27. У XI и XII ве ку Ду бров ник је при знао за шти ту Нор-
ма на28. Око 999. го ди не Ду бров ник се цр кве но већ оса мо ста љу је29. По ста је 
над би ску пи ја и ме тро по ли ја чи ју цр кве ну власт при зна ју не ке су сед не сло-
вен ске би ску пи је.

Не ма њи но осва ја ње де ла Дал ма ци је, пре 1186. го ди не, уз по моћ бра ће 
Стра ци ми ра и Ми ро сла ва, пр ви пут је срп ску Ра шку др жа ву до ве ло на оба ле 
Ја дран ског мо ра30.

Де це ни ју ка сни је, ка да је Не ма ња аб ди ци рао и власт пре пу стио си но-
ви ма, Ву ка ну и Сте фа ну, си ту а ци ја у срп ској др жа ви, у Дал ма ци ји, би ла је 
већ укло пље на у ти ту ла ту ру срп ске др жа ве. Та ко, на јед ном нат пи су, Ву кан, 
1195. го ди не за се бе ка же да је: „У вре ме го спо да ра Не ма ње, Ве ли ког жу па-
на, краљ Ду кље, Дал ма ци је, Тра ву ни је, То пли це и Ко сне“31.

Го ре на ве де ни нат пис уну тар сво је ге о граф ске дис по зи ци је кри је и оно 
што је за нас још бит ни је, а то је сте чи ње ни ца да је про стор Ду бров ни ка и 
Ко на вља већ био део Tri bu nia – Tra vu nia. Под се ти мо се да је још ви зан тиј-
ски цар Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит, ка да је го во рио о Ср би ма, Ко на вље, 
као ду бро вач ко за ле ђе32, ин кор по ри рао уну тар жу пе Три бу ни је, сло вен ског 
то по ни ма Тра ву ни ја. Дру га зач ко љи ца ко ја про из ла зи из Ву ка но вог нат пи са 
из Ко то ра, из 1195. го ди не, је сте про стор и те ри то ри ја жу пе Дал ма ци је ко ју 
Ву кан по ми ње, по сле кра ље ви не Ду кље, ко ја је код ње га, у ње го вој вла дар-
ској ти ту ла ту ри, до ла зи ла на пр во ме сто. Шта би ов де тре ба ло да зна чи та 
те ри то ри ја Дал ма ци је? Да ли се ту ми сли на це ло куп ну рим ску про вин ци ју 
Дал ма ци ју, ко ја већ та да ни је од го ва ра ла не ка да шњој рим ској Дал ма ци ји? 
На и ме, ви зан тиј ска те ма Дал ма ци ја је ве о ма пре ци зно ар ти ку ли са на на Гор-
њу, где је глав ни град био За дар, Iade ra, и До њу Дал ма ци ју, чи ји је глав ни 

27 Пре ма: Ду бров ник, др Јо сип Лу чић, н. и. За греб 193, 90.
28 Исто.
29 Тач ни је ре че но, Ду бров ник је при ли ком јед не оп са де Мле ча на, 972. го ди не иза брао за 

свог за штит ни ка, пар ца-ти ту ла ра, по кро ви те ља св. Вла ха. (Пре ма: исто, 91).
30 Око 999. го ди не Ду бров ник се цр кве но оса мо ста љу је. По ста је над би ску пи ја и ми тро-

по ли ја чи ју цр кве ну власт по чи њу да при зна ју и сло вен ске окол не би ску пи је (епи ско-
пи је). (Пре ма: исто).

31 У 12. ве ку по чи њу да се умно жа ва ју гра до ви с ко ји ма Ду бров ник скла па уго во ре о при-
ја тељ ству, ми ру и сло бод ној тр го ви ни: Мол фе та, Пи са, Ко тор, Ра це на, Омиш, Фа но, 
Ан ко на. Та да је ус пео да ис по слу је од Ви зан тиј ског цар ства и при ви ле ги је за сло бод ну 
тр го ви ну по чи та вом цар ству. Го ди не 1186. Ду бров ник скла па мир и са Сте фа ном Не-
ма њом, вла да ром Ра шке, а 1189. и с Ку ли ном ба ном, вла да ром Бо сне. (Пре ма: Исто).

32 ...Sub tem po re do mi ni Ne ma ne Mag ni iupa ne et sui fi li Vel can ni re gi Di oc lie, Dal ma tie, 
Tri bu nie, Ti pli ze et Co sne...

 ...У вре ме го спо да ра Не ма ње, ве ли ког жу па на и си на ње го вог Ву ка на, кра ља Ду кље, 
Дал ма ци је, Тра ву ни је , То пли це и Ко сне... (Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу па ни це, кра љи це и 
ца ри це на срп ском дво ру, Бе о град 2004, 31).



Радмило Петровић310

град био Драч, Di rac hion. На тај на чин у драч кој Дал ма ци ји би ли би ло ци ра-
ни цр но гор ско-ал бан ски ка сте ли: Бар, Љеш и Ул цињ. Ар ти ку ла ци ја те ри то-
ри је Ву ка но ве Дал ма ци је ле жи у са гле да ва њу кар те Ср би је у до ба Сте фа на 
Не ма ње. Дис по зи ци ја кар те Не ма њи не др жа ве ап со лут но од го ва ра дис по-
зи ци ји Ву ка но вог ка ме ног нат пи са из цр кве Св. Лу ке у Ко то ру. Кра ље ви на 
Ду кља је ан тич ки то по ним Ди о кле ја, ко ја се на ла зи ла на ушћу ре ке Мо ра че 
у Зе ту, ко ја је ве о ма бр зо, на кон Не ма њи ног ус по ста вља ња вла сти, не што 
по сле 1186. го ди не, већ на зи ва на Зе том33.

Те ри то ри ја ко ју смо ар ти ку ли са ли као срп ску област Тра ву ни ју (Тре-
би ње), на ла зи ла се уну тар те ри то ри је ко ја је по кри ва ла и ду бро вач ко за ле ђе 
Ко на вље34. Про стор Ву ка но ве срп ске Ко сне је ко сов ско Хво сно, у бли зи ни 
Пе ћи35. Област срп ске То пли це је ма тич на Не ма њи на жу пан ска област око 
кур шу млиј ске цр кве Св. Ни ко ле и Св. Бо го ро ди це36. Оста је са мо да се ар ти-
ку ли ше и атри бу и ра Ву ка нов то по ним срп ске Дал ма ци је37.

Кључ ни про блем ко тор ског нат пи са из 1195. го ди не је упра во у то ме 
што је овај нат пис на пи сан ка да је плам те ла бор ба из ме ђу Сте фа на Пр во-
вен ча ног и кра ља Ву ка на, за Не ма њи но на сле ђе у Ср би ји. Упра во је про стор 
Дал ма ци је био кљу чан и за јед ног и за дру гог, јер се у Дал ма ци ји на ла зио 
глав ни град срп ске др жа ве Рас38 и цр ква Св. Пе тра. На и ме, по ен та је у то ме 
што је у рим ско до ба ан тич ки Рас, да на шњи Но ви Па зар, био по след њи и 
нај и сточ ни ји град про вин ци је Дал ма ци је и ве о ма ва жно по гра нич но ме сто, 
око ко га су се Ср би и Бу га ри оти ма ли ви ше од две сто ти не го ди на. Ко је 
био вла дар у гра ду Ра су дал ма тин ском, тај је био и фак тич ки вла дар це ло куп-
не срп ске др жа ве. Сто га је краљ Ву кан ин си сти рао упра во на дис по зи ци ји 
Dal ma tia, по сле Ди о кле је, а пре Три бу ни је. Упра во из раз ло га да се по ка же 
где је био глав ни цен тар срп ске др жа ве кра јем XII ве ка39. У су шти ни, глав ни 

33 У гла ви број 36, Кон стан тин VI II Пор фи ро ге нит (913-959) ка же да су се Ср би на се-
ли ли у Тра ву ни ји са Ко на вљи ма. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, Ј. Ко ва че вић, Ти то град 
1967, 298).

34 Пре ма XXX гла ви Бар ског ро до сло ва, „Зе та“, од но сно „Ду кља“, има ла је де вет жу па: 
Pod lu gie, Gor ska, Cu pel nich, Ob li qu, Pra prat na, Cer me ni za, Bu dva cum Cu ce va i Cri pu le. 
(Пре ма: исто, 318).

35 Р. Пе тро вић, 2004, оп. цит.; Р. Пе тро вић, Реч ник ви зан тиј ске хри сти ја ни за ци је, Бе о-
град 2004, 260-261).

36 Исто.
37 Исто.
38 Исто.
39 Р. Пе тро вић, Злат ни пе чат ни при ве зак кне же ви ћа Стро ји ми ра, пу бли ка ци ја на уч-

ног про јек та Фи ло зоф ског фа кул те та у К. Ми тро ви ци, том 1, 2007, стр. 21-30; Ка да 
је по стао жу пан, Не ма ња је по сле бит ке код Пан ти на и смр ти бра та ве ли ког жу па на 
Ти хо ми ра оку пи рао те ри то ри ју кра ље ви не Ду кље са Ул ци њом (Dul cig no), Ба ром 
(An ti ba ri), Ко то ром (Cat ta ro) и дру ге гра до ве са из у зет ком Ду бров ни ка (Ra gu sa), 
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град Ву ка но ве срп ске др жа ве био је у Ко то ру, и ту је остао до сре ди не XIV 
ве ка и вре ме на Душанoве смр ти, 1355. го ди не, док Ср би ја, као ца ре ви на, 
бу де вла да ла овим про сто ром40. 

Ре ли кви јар са де лом гла ве св. Вла ха41a

У ду бро вач кој ка те драл ној стол ној цр кви, у ње ном моћ ни ку, на ла зи 
се емаљ на ви зан тиј ска ти ја ра, ви си не 17 цм, преч ни ка од 15,5-16 цм. У 
го ре на ве де ном ре ли кви ја ру чу ва се јед на кост из ка ло те гла ве св. Вла ха42. 
Сход но уоби ча је ној прак си, у Ви зан тиј ској цр кви, ре ли кви ја ри мо шти ју 
су до би ја ли об лик де ла те ла од ког су узе ти, обич но на чи њен од сре бра. 
Зна чај ре ли кви ја ра св. Вла ха из ду бро вач ке стол не цр кве про из ла зи из чи-
ње ни це да је он нај ве ро ват ни је ра ђен у са мом гра ду Ду бров ни ку, у пр вој 
по ло ви ни XI ве ка43, ка да је овај град по ли тич ки био под окри љем вла да-
ви не Ви зан ти је, а цр кве но по ју рис дик ци јом Ри ма. Упра во из тог раз ло-
га, ре ли кви јар гла ве св. Вла ха нај ве ро ват ни је да ти ра из пр ве по ло ви не XI 
ве ка, и, по све му су де ћи, био је на чи њен ру ка ма ви зан тиј ских мај сто ра, у 
са мом Ду бров ни ку44.

Да се под се ти мо да је све оно што се на ла зи ло ју жни је од Ду бров ни ка, а 
што ни је спа да ло под ју рис дик ци ју Драч ке ар хи е пи ско пи је, би ло под ју рис-
дик ци јом Ду бров ни ка, по пут гра да Ко то ра и Бар ске ар хи е пи ско пи је, ко ја је 
све до 1199. го ди не оста ла под ју рис дик ци јом гра да Ду бров ни ка45.

ко ји му се успе шно одупираo. Успон Ду бров ни ка им пре си о ни рао је рим ску сто-
ли цу, уме сто да она та да об но ви пре стиж Ан ти ба ри ја (Ба ра), ко ји је био у Не ма-
њи ном до ме ну. Па па Алек сан дар III (1159-1181) и Кле мент III (1187-1191) уста-
но ви ли су при мат ис кљу чи во пра ва Ду бров ни ка (Ра гу зе) над обал ским гра до ви ма, 
укљу чу ју ћи ту и Бар. Кле мент IV (1265-1271) увео је ар хи е пи ско пат Ду бров ни ка и 
чин ми тро по ли је над свим би ску пи ја ма у Ду кљи, Ср би ји и Ху му. Чак је на ме ра вао 
да и би ску пи ју у Ра су при кљу чи овој ду бро вач кој ју рис дик ци ји. (Пре ма: Р. Пе тро-
вић, Реч ник..., 2004, 261).

40 4oa. Истo.
41 Па па Ино ћен ти је III (1198-1216), чи ја је ро ђа ка би ла уда та за Не ма њи ног си на, Сте-

фа на Ву ка на (1132-1209), да ће Ву ка ну кру ну Ду кљан ске кра ље ви не са но вим цен тром 
у Ко то ру, ка ко је то ле по пред ста вље но и у цр кви Св. Лу ке. (Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу-
па ни це..., 2004, 28; Р. Пе тро вић, Реч ник... 2004, 261; Ж. Ан дре јић, Све та Срп ска Ло за, 
Ра ча, 2011, 97).

42 Л. Мир ко вић, Ико но граф ске сту ди је, Но ви Сад 1974, „Ре ли кви ја мо шти ју св. Вла ха“, 
209-231. (Да ље: Л. Мир ко вић, 1974).

43 Истo.
44 Истo.
45 Исто.
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Св. Вла хо46, св. Вла си је, био је све ти тељ са Ис то ка, епи скоп гра да Се ва-
сте, у Ма лој Ази ји; уби јен је 316. го ди не, у до ба вла да ви не ца ра Ли ци ни ја. У 
пра во сла вљу се сла ви 11. фе бру а ра као Св. Ва си ли је и Св. Ђор ђе Кра то вац, 
а код ка то ли ка као Блаж47, Вла хо и Три пун. Јер мен ска цр ква сла ви Св. Вла ха 
10. фе бру а ра. У пра во сла вљу је про сла ва овог све ца пре ба че на (са 3. на 11. 
фе бру ар), за то што се 3. фе бру а ра сла ви под се ћа ње на Бо го ро ди чи не ро ди-
те ље, св. Си ме о на и Ану и св. Ја ко ва, срп ског ар хи е пи ско па.48

Св. Ва си ли је је као све ти тељ био за сту пљен у мно гим ме се цо сло ви ма 
грч ких је ван ђе ља X и XI ве ка. А у грч ким ми не ји ма има мо сти ха ре св. Ва си-
ли ју од Сту ди та, Јо ва на Мо на ха, ка но не од Те о фа на и Јо си фа, а код анг. Ма-
ти (spi ci leg. T. XI) има мо ка нон Јо ва на Да ма ски на49. У Ца ри гра ду се на ла зи-
ла цр ква по све ће на св. Вла ху, а на За па ду, на лик Ис то ку, он је био сла вљен у 
мно гим цр ква ма у ко ји ма је чак би ло и де ло ва ње го вих ре ли кви ја ра (мо шти-
ју). Део мо шти ју пре ба чен је са Ис то ка на За пад у вре ме кр ста шких ра то ва50.

Блаж (Вла хо), све ти (лат. Bla si us). Би скуп Се ва сте у Јер ме ни ји из III ве-
ка. По за ни ма њу је био ле кар51. Под стак нут бо жан ским на дах ну ћем, по ву као 
се у пла ни не, у не ку пе ћи ну, где је жи вео у раз ми шља њу, окру жен ди вљим 
жи во ти ња ма. Ди вље зве ри га ни су на па да ле, већ су га љу ба зно су сре та ле, ма-
зи ле се уза њ и до ла зи ле к ње му за по моћ кад би се раз бо ле ле или из ра ни ле. 
Не ки кра ље ви лов ци от кри ше га јед ног да на. Ми сли ли су да је врач, па су га 
за ро би ли. Кад је до ве ден пред ца ра Ли ци ни ја52, осу ди га он на му ке: да му се 
те ло рас ки да гво зде ним че шљем (гре бе ном) и по том ба ци у је зе ро. Ле ген да 
на ста вља ка ко су му се бож јом по мо ћу за це ли ле ра не и ка ко је хо дао по во-
ди про по ве да ју ћи мно штву. На по кон му је од ру бље на гла ва. У ре не сан сном 
сли кар ству, св. Блаж53 се при ка зу је као би скуп. Др жи же ље зни че шаљ, знак 
му че ни штва и упа ље ну све ћу, као спо мен на сво је по след ње же ље да ле чи 
бо ле сни ке. Сма тра се за штит ни ком ди вљих зве ри. За зи ва се про тив бо ле сти  

46 Бар ска ар хи е пи ско пи ја је 1199. би ла под ју рис дик ци јом Ду бров ни ка. Си ту а ци ја се 
про ме ни ла по сле Не ма њи не смр ти 1198. и на кон до ла ска па пе Ино ћен ти ја III на пап-
ски пре сто, исте 1198. го ди не. Ка да је Ву кан по стао ду кљан ски краљ и био кру ни сан 
пап ском кру ном, ње му је као кра љу би ла нео п ход на и са мо стал на ар хи е пи ско пи ја у 
Ба ру, ко ју је он та да, чи ни се, и ус по ста вио.

 (Пре ма: Р. Пе тро вић, Реч ник..., 2004, 261); Ј. Ко ва че вић, Исто ри ја Цр не Го ре, књи га 
дру га, том пр ви, Ти то град 1967, 5)

47 Л. Мир ко вић, 1974, оп. цит.
48 Исто.
49 Исто.
50 Исто.
51 Исто.
52 Лек си кон ико но гра фи је, ли тур ги ке и сим бо ли ке за пад ног кр шћан ства, Ан ђел ко Ба ду ри на, 

уред ник, За греб 1985, 1610.
53 Исто.
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гр ла, јер се из ле чио од ри бље ко сти ко ја му је за па ла у гр ло. Сла ви се као 
глав ни за штит ник гра да Ду бров ни ка (Св. Вла хо)54. Он као за штит ник Ду-
бров ни ка др жи у ру ци мо дел гра да. За штит ник, ти ту лар55 не ког ме ста је сте 
бо жан ска осо ба чи је име град и цр ква но се. Та ко та осо ба на по се бан на-
чин шти ти град. Лик ти ту ла ра гра да ста вља се из над свих град ских вра та, 
да бу де знак за шти те ста нов ни ци ма и прет ња не при ја те љу. Про сла ва ти ту-
ла ра је ре дов но би ла про пра ће на по себ но на гла ше ним ли тур гиј ским све-
ча но сти ма и оним рас ко шним па ра ли тур гиј ским и фол клор ним рад ња ма, 
од ко јих је нај у о би ча је ни ја би ла про це си ја са ли ком и ре ли кви ја ма ти ту ла-
ра кроз град, чи ме се по себ но на гла ша ва ла при пад ност ти ту ла ру и ње го ва 
за шти та над гра дом56.

У ка сном сред њем ве ку Ду бров ча ни су сла ви ли дан Св. Вла ха тре ће га 
фе бру а ра, ис кљу чи во као за штит ни ка гра да. А по себ но су сла ви ли и пре нос 
ње го ве ле ве ру ке у Ду бров ник, пе тог ју ла. По чет ком 1378. го ди не, Ве ли ко 
ве ће је утвр ди ло 48 пра зни ка у Ду бров ни ку. Кнез је на дан Св. Вла ха при-
ре ђи вао ру чак, а про сјач ким ре до ви ма су се сла ли хлеб и ви но, да тог да на 
обе ду ју о тро шку Ре пу бли ке57.

Ли ков не пред ста ве св. Вла ха на ду бро вач ком  
ре ли кви ја ру58 СветиВлахо

Пр ва пред ста ва је на окру глом емаљ ном ме да љо ну преч ни ка 2,6 цм. 
Има ла је текст на ла тин ском: „S Bla sivs“59.

На окру глом ме да љо ну Вла хо је био пред ста вљен го ло глав, са крат ком 
бра дом и окру глом тон зу ром на те ме ну гла ве. Вла хо је ту био пред ста вљен у 
ма ни ру ви зан тиј ске ико но гра фи је, го ло глав, у фе ло ну и омо фо ру60, као ста рац 
са ши ља стом бра дом и ко вр џа вом ко сом, ко ја је би ла уче ста ла у XI II и XIV 
ве ку. Фе лон (пла не та) и омо фор ве о ма су би ли слич ни за пад ном па ли ју му61.

Pla ni ta – ми сни ца (ca zua – ку ћи ца) би ла је основ на оде ћа оно га ко 
вр ши ми су. Па ли јум или па лиј је уска тра ка од бе ле ву не ко ја се но си око 
вра та. Са сто ји се од две обе ше не тра ке, исте ши ри не, од ко јих је јед на 
ви си ла на пр си ма, а дру га на ле ђи ма, и би ла је укра ше на са шест кр сти ћа. 

54 Исто.
55 Исто. 
56 Исто, 565-566.
57 Исто.
58 Исто.
59 Л. Мир ко вић, 1974, оп. цит.
60 Исто.
61 Исто.
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Па лиј је сим бол па пин ске вла сти, ка да се ста ви око вра та има об лик грч-
ког сло ва „Υ“ и под се ћа на Хри сто во рас пе ће62.

Св. Вла хо – San ctus bla si us63

Дру га емаљ на пло чи ца св. Вла ха би ла је на чи ње на у ма ни ру ико но гра фи је 
ка то лич ке цр кве, са ла тин ским сло ви ма ши ри не 4мм. Л. Мир ко вић, ис тра жи-
вач ре ли кви ја ра, при ме ћу је да је код ових ква драт них пло ча ду би на емај ла би ла 
мно го ве ћа од окру глих. Пло чи ца од емај ла би ла је ско ро ква драт на, са стра-
ни ца ма 3,6 цм. На њој Вла хо има по глед упра вљен на ле ву стра ну. Бра да му је 
крат ка и ши ља та. У ле вој ру ци, ис под пла не те, др жи је ван ђе ље, а де сном ру ком 
бла го си ља име но слов но. Об у чен је у пла не ту и па ли јум. На гла ви има ши ља ту 
ми тру ко ја до ле има круг (cir cu lus), из ко јег на сре ди ни че ла на вр ху ми тре иде 
јед на цен трал на тра ка, ши ро ка, као и круг – cir cu lus, ко ји ле жи на гла ви. По ред 
ко се, а ис под ми тре, ви се две ши ро ке врп це са обе стра не гла ве, fa sci ae, pen du li, 
lin gu ae. Овај тип ми тре по ја вио се у XI и пр вим де це ни ја ма XII ве ка64.

Ре ли кви јар св. Вла ха у об ли ку ви зан тиј ске кру не  
– ти ја ре са 19 емаљ них пло чи ца

Ре ли кви јар св. Вла ха у об ли ку ви зан тиј ске кру не – ти ја ре65 отва ра кључ-
но пи та ње: ода кле је по чет ком XI ве ка ова ква вр ста кру не до шла у Ви зан ти-
ју? Кру на ти па ти ја ре, у пап ском реч ни ку има функ ци ју пап ске ин сиг ни је, 
али тек од 1315. го ди не66. Упра во из тог раз ло га смо по тра жи ли ана ло ги је за 
овај про блем ма ло ши ре но што је про блем ви зан тиј ске кру не са мо шти ма 
св. Вла ха зах те вао. Ана ло шка ша ро ли кост упо тре бе ти ја ре да ла је мо гућ но-
сти да се овај про блем што бо ље ус по ста ви. На и ме, већ Фир ду си у свом де-
лу Шах на ме го во ри о ти ја ри67 као ка пи пер сиј ских кра ље ви ћа (пар ћан ска и 
са са нид ска ну ми зма ти ја са пред ста ва ма кра ље ва Во ло ге зом III (105-147)68 
и Ар де ши ром I (226-240)69, ја сно по ка зу је парт ско-са са нид ско по ре кло 

62 Лек си кон, 1985, 446-447. 
63 Исто.
64 Л. Мир ко вић, 1974, оп. цит.
65 Исто; Лек си кон, 1985, 408-409.
66 Лек си кон, 1985, 564-565.
67 Исто.
68 Фир ду си, Ру стем и Су храб, епи зо да из Шах на ме у 24 пе ва ња, Фе хим Бај рак та ре вић, 

Бе о град 1928, стр. 15, стих 410, 93, Бе о град, СКЗ, ко ло XXXI, 2008.
69 Нов чић Во ло ге за III, кра ља Пар те. (Пре ма: Mo na i es An ti qu es, Gen ève, Le 16 no vem bre 

1995, Tra dart, 72, сл. 119).
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ви зан тиј ске ти ја ре. Не што ка сни је, 534-8. го ди не, ви зан тиј ски цар Ју сти-
ни јан I ку је злат ник, на кон по бе де над Ван да ли ма70, на ко ме се већ ја сно 
ви ди ви зан тиј ско схва та ње са са нид ске ти ја ре. Као још је дан ка сни ји при-
мер мо же да по слу жи ти ја ра не мач ке ца ри це Кон стан це II Ара гон ске из 
XI II ве ка71, и ти ја ра – ми тра бе о град ског ми тро по ли та из сре ди не XV ве ка, 
ко ју је сво је руч но из ве зла цељ ска гро фи ца Ка та ри на – Кан та ку зи на, ћер ка 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа, ко ја по ка зу је де спот ску ку ћу срп ске ди на сти је 
Бран ко ви ћа из сре ди не XV ве ка72.

Емаљ ни св. Вла хо са ре ли кви ја ра из Ду бров ни ка,  
са мо шти ма ње го ве ло ба ње

На ду бро вач ком ре ли кви ја ру мо же се ла ко за па зи ти да је лик св. Вла ха 
био два пу та пред ста вљен, јед ном на окру глој емаљ ној ро зе ти на ви зан тиј-
ски на чин, го ло глав, и дру ги пут, на пра во у га о ној ве ли кој ро зе ти, са ми тром 
на гла ви, на ка то лич ки на чин, ко ја по ста је ин сиг ни ја рим ских па па. Нај бо ља 
ана ло ги ја за ова кву ми тру св. Вла ха је тро гир ска ми тра73, та ко ђе са уши ве ним 
емаљ ним ро зе та ма, из XI II ве ка, код ко је се очи глед но ме ша ви зан тиј ски са ло-
кал ним ути ца јем, чи не ћи та ко дал ма тин ско ка то ли чан ство мно го бо га ти јим 
и кре а тив ни јим од оног ита ли јан ског, ко је ни је има ло то ли ко бли ске ве зе са 
умет но шћу Па ле о ло га од 1265. до 1453. го ди не. Ути цај ви зан тиј ског Ца ри гра-
да био је увек под сти ца јан, не то ли ко у ис кљу чи во дог мат ском сми слу, већ пре 
за нат ском бра ву ро зно шћу и ра фи ни ра но шћу ор то док сне дог ме, ко ја је ве ћи 
зна чај по све ћи ва ла есте ти ци и ле по ти ико на, а ма ње дог мат ској на ра ци ји.

Ду бров ча ни – Вла ји, или о па тро ни ми ку из ве де ном  
од име на св. Вла ха

У раз до бљу из ме ђу Ду ша но вог за ко ни ка из 1354. го ди не и Фор ти со ве 
књи ге, под на сло вом Пут по Дал ма ци ји из 1774. го ди не, про шло је ви ше од 
че ти ри ве ка, а у овој обла сти о Вла си ма и Фор ти со вим Мор ла ци ма као да 

70 Нов чић Ар да ши ра I, кра ља пер сиј ских Са са ни да. (Пре ма: исто, 72, сл. 120).
71 Злат ник ви зан тиј ског ца ра Ју сти ни ја на I (Пре ма: Ф. Гер ке, Ка сна ан ти ка и ра но хри-

ћан ство, Но ви Сад 1973, са ко лор фо то гра фи јом).
72 Ти ја ра не мач ке ца ри це Кон стан це II Aрагонске из XII ве ка, на ла зи се у по се ду му зе ја 

на Си ци ли ји. (Пре ма: Si cily, The com ple te Gu i de to the Island, pla ce of na tu ral be a uty, Art – 
Ar che o logy, Flo ran ce 2003, 14).

73 Бе о град ска ар хи е пи скоп ска ми тра из XV ве ка, са зла то ве зом Кан та ку зи не, кћер ке де-
спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа. (Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу па ни це..., 2004, 109, Т14).



Радмило Петровић316

се ни шта ни је исто риј ски из ме ни ло. Та ви зу ра о пој му Вла ха као пут ни ка ко-
ји на па са ју сто ку по Бал ка ну, сто ти на ма ки ло ме та ра, као да је та да би ло са мо 
јед но при хва ће но ме сто. Али, да ли је све то уоп ште баш та ко, као што го во ри 
За ко ник је ди ног срп ског ца ра и Фор ти сов бе де кер? Исто ри ја Ду бров ни ка, као 
гра да св. Вла ха, кон ти ну и ра но те че већ од X ве ка, ка да су гра ђа ни узе ли овог 
све ца за за штит ни ка сво га гра да. Они су та да на сто ја ли да тај култ што ви ше 
осна же ку по ва њем де ло ва ње го вих мо шти ју, по пут ка ло те ло ба ње из Ца ри гра-
да 1026. го ди не, за вре ме вла да ви не Кон стан ти на VI II, ка да је ви зан тиј ски Ца-
ри град за по чео већ по ла ко да кли зи у сво ју не у мо љи ву про сеч ност. За ни мљи ва 
је сте и чи ње ни ца да је хи ља ду го ди на ка сни је, у Ду бров ни ку, 19. ок то бра 1923, 
у фор ми гра ђан ске ор га ни за ци је осно ва но Ду бро вач ко уче но дру штво, нај ви-
шег на уч ног ран га, а за кон ски еви ден ти ра но 15. но вем бра 1867. го ди не, под 
бро јем 134. Ду бро вач ко уче но дру штво „Св. Вла хо“ до не ло је свој Ста тут74 на 
се дам стра ни ца тек ста, на ла ти ни ци и ћи ри ли ци, за Хр ва те и за Ср бе ка то ли ке. 
Er go, св. Вла хо као ср це ду бро вач ког гра да и кум без број ним Ду бров ча ни ма, 
ег зи сти рао је не пре кид но, пу них хи ља ду го ди на. А на пи та ње шта тра же ко сти 
гла ве мо шти ју јед ног јер мен ског му че ни ка из III ве ка у Ду бров ни ку, мо же мо 
од го во ри ти да се иза то га кри је из у зет но ва жно ме сто гра да Ду бров ни ка на 
Бал ка ну, ко ји је све до 1808. го ди не75 био је ди ни сло бод ни град под Ото ман-
ском им пе ри јом и, као што ће мо ка сни је ви де ти, је ди но ме сто где су Ср би 
ка то ли ци са чу ва ли свој иден ти тет, ко ји је ко нач но био уни штен фор ми ра њем 
НДХ. Ка рак те ри стич ни дух Ср ба ка то ли ка ег зи сти ра ће још ко ју де це ни ју ка-
сни је, све до 1947. и вре ме на Ин фор мби роа, ка да су Ср би ка то ли ци мо ра ли 
да се де фи ни тив но из ја сне као Хр ва ти. Та ко је срп ско име за у век од стра ње но 
из твр дих ду бро вач ких зи ди на. Овај рад је по све ћен тим ка то лич ким Ср би ма 
у Ду бров ни ку, ко ји су не сме та но ег зи сти ра ли у ње му ви ше од хи ља ду го ди на 
као из вор свих бал кан ских сло бо да и свих ује ди ње них Сло ве на ко ји ма су Ср би 
увек, као, уоста лом, и да нас, би ли под сти цај за све про ме не ко је су их во ди ле 
ве ћој сло бо ди и ве ћем ма те ри јал ном бла го ста њу.

Ко мен та ри о ду бро вач ким из во ри ма  
од XI II до XX ве ка

Не пре кид на бор ба ду бро вач ких Ср ба ка то ли ка за очу ва ње сло бо де, ко-
ја је тра ја ла ви ше од хи ља ду го ди на, од сли ка ва ла се у ви ше па ра лел них то-
ко ва. Већ од Не ма њи ног сту па ња на дал ма тин ско тло, у тре ћој че твр ти ни 

74 Тро гир ска ми тра из XI II ве ка. (Пре ма: В. Ђу рић, „Ви зан тиј ска и ита ло ви зан тиј ске ста-
ри не у Дал ма ци ји“, I, 123-145. Рад је штам пан у ча со пи су При ло зи по ви је сти умјет но-
сти у Дал ма ци ји, бр. 12, Сплит 1960).

75 Исто.
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XII ве ка, од нос из ме ђу срп ске др жа ве и Ду бров ни ка одр жа вао се са мо пу-
тем уго во ра. Ду бров ник је био је ди ни град са де сне оба ле Ја дра на ко ји је са 
сво јим срп ским, кат ка да бу гар ским, угар ским, а нај ви ше тур ским за ле ђем, 
ко му ни ка ци ју одр жа вао пи сме ним пу тем, ус по ста вља њем за јед нич ких уго-
во ра ко ји су увек би ли ове ра ва ни од нај ви шег управ ног те ла гра да, бу гар-
ских ца ре ва, угар ских кра ље ва и тур ског сул та на. Та ква прак са до не ла је ду-
бро вач ким Ср би ма ка то ли ци ма хи ља ду го ди шњу си гур ност да мо гу мир но 
да жи ве у нај леп шем ја дран ском гра ду, као пот пу но сло бод ни љу ди. Њи хо ва 
сло бо да огле да ла се у чи ње ни ци да је Ду бров ча ни ма за кон ски омо гу ћа ва на 
тр го ви на бал кан ском со љу, руд ним бла гом, сто ком и свим оста лим ро ба ма у 
кра је ви ма ко ји су пре те жно би ли на се ље ни пра во слав ним Ср би ма. Чи та ју-
ћи мно го број не пу бли ко ва не из во ре из ду бро вач ке ар хив ске гра ђе, Ми хај ла 
Ди ни ћа, књи га II, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да у сред њем ве ку из 195876, и оне 
о аутен тич ним из во ри ма ко је је Срп ска кра љев ска ака де ми ја пу бли ко ва ла 
у Бе о гра ду 1940, под на сло вом Тур ски спо ме ни ци77, у ре дак ци ји и ту ма че њу 
тур ко ло га Гли ше Еле зо ви ћа про ве ја ва же ља за ус по ста вља њем за ко на из ме-
ђу гра да Ду бров ни ка и оку па ци о не си ле то га до ба, без об зи ра да ли је у пи-
та њу би ла срп ска кра ље ви на или ца ре ви на сред њег ве ка, бу гар ска ца ре ви на 
XI II ве ка, угар ска ца ре ви на XV ве ка или Ото ман ска им пе ри ја од XV до XVI II 
ве ка. Ду бров ча ни Ср би ка то ли ци су се по на ша ли не са мо као гра ђа ни сво га 
гра да, већ и као рав но прав ни гра ђа ни свих оних зе ма ља са ко ји ма су ус по-
ста ви ли уго вор не оба ве зе о тр го ви ни, те ста мен ти ма о на сле ђу, о ин тер вен-
ци ји у слу ча ју пљач ка ња не чи је имо ви не, итд. Дух уго вор них оба ве за, фор ма 
обли га ци је, га ран то ва ла је ду бро вач ким Ср би ма ка то ли ци ма не са мо го лу 
ег зи стен ци ју, већ и по слов ну до бит.

Ду бров ча ни као си но ви св. Вла ха

Већ до ста ра но, нај ве ро ват ни је због зна ча ја ца ри град ске цр кве Св. 
Вла ха, ду бро вач ке мо шти овог све ца од и гра ле су из у зет ну уло гу. Ве о ма за-
ни мљи ва чи ње ни ца је сте да су мно ги Ду бров ча ни, Ср би ка то ли ци, на свом 
кр ште њу до би ја ли име за штит ни ка сво га гра да, св. Вла ха, и тај ви зан тиј ски 
дух, ве зи ва ња за ко сти (мо шти) му че ни ка оста ће у Ду бров ни ку жив све 
до 1923. го ди не, ка да он бу де пре ра стао у јед но ло кал но уче но дру штво у 
ран гу град ске ака де ми је на у ка. Упра во се у то ме кри ла сло бо да Ср ба ка-
то ли ка у Ду бров ни ку, да сво је срп ско по ре кло и ка то лич ку ве ру мо гу увек 
да ис так ну јав но, иако су се та квом њи хо вом иден ти те ту су прот ста вља ли 

76 Ста тут „Дру штва св. Вла ха“ био је штам пан у Ду бров ни ку 1923. го ди не.
77 Фран цу ска оку па ци ја Ду бро вач ке ре пу бли ке до го ди ла се 31.01.1808. го ди не. (Пре ма: 

Ду бров ник, 1983, 94).
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и Хр ва ти ка то ли ци и пра во слав ни Ср би, јер је тај ду бро вач ки иден ти тет 
био осо бен и дру га чи ји, и ни ка ко се ни је укла пао ни у чи сту ве ру, а ни у 
чи сту на ци о нал ну при пад ност. Био је по се бан јер је по ве зи вао при пад ност 
јед ном на ро ду, али и при пад ност дру га чи јој ве ро и спо ве сти од ве ре ко јој 
је при па да ла ве ћи на срп ског на ро да. Тај ду бро вач ки иден ти тет је оди сао 
сло бо дом раз ли чи то сти и сло бо дом из бо ра по соп стве ном осе ћа њу. Ва ља 
спо ме ну ти и чи ње ни цу да све до сре ди не XIX ве ка на ци о нал на при пад-
ност ста нов ни ци ма Бал ка на ни је зна чи ла мно го, а ве ра је би ла та ко ја их је 
опре де љи ва ла. А на род се од сли ка вао ис кљу чи во кроз свој је зик. И то об-
ли ко ва ње вер ског иден ти те та ко нач но је би ло сру ше но по чет ком XX ве ка, 
ка да је на ци о нал ни иден ти тет био од стра њен од свог при мар ног вер ског. 
Љу бо мор но чу ва ње иден ти те та Ср ба ка то ли ка ко ји су жи ве ли у Ду бров ни-
ку на ро чи то се ле по огле да у књи жев но сти XVI и XVII ве ка, ка да ду бро вач-
ки Ср би ка то ли ци ла мен ти ра ју над срп ском сред њо ве ков ном исто ри јом, 
као да је то би ла ис кљу чи во њи хо ва исто ри ја. Тај дух ла тент ног срп ства, 
као од бра на од гер ман ске и ото ман ске оку па ци је, жи ве ће све до Пр вог 
свет ског ра та, ка да је Иван Ме штро вић, као Хр ват, био не са мо нај ве ћи 
про па га тор фор ми ра ња за јед нич ке др жа ве свих Сло ве на на Бал ка ну и Ју-
го сла ви је, већ и нај ве ћи за љу бље ник у Ко сов ски за вет и срп ско ју на штво. 
Та ко је на стао ап сурд да ће сви Ср би ка то ли ци, не са мо у Ду бров ни ку, већ 
и ши ром Дал ма ци је, чу ва ти свој на ци о нал ни и вер ски иден ти тет, ла мен ти-
ра ју ћи над срп ским кра ље ви ма сред њег ве ка, Ка ра ђор ђем, а ка сни је и над 
Срп ском кра љев ском вој ском из Пр вог свет ског ра та. Сви су они има ли 
свест о то ме да, док по сто ји срп ска вој ска, Ср би и њи хов вој нич ки мен та-
ли тет, по сто ја ће и њи хо ва срп ско-ка то лич ка осо бе ност, као, уоста лом, и 
Ср ба му сли ман ске осо бе но сти. 

Исто ри ја XX и по чет ка XXI ве ка по ка за ла је тренд да се на Бал ка ну ве-
штач ки пра ве на ци је и др жа ве, не би ли се за у век оту ђи ла бли скост ве ра и 
на ци ја на овом про сто ру. 

Ду бро вач ки до ку мен ти кроз исто ри ју

АСЕН, ЦАР БУ ГА РА И ГР КА +

Бу гар ски цар Јо ван Асен II да је Ду бров ча ни ма сло бо ду тр го ва ња по 
сво јој др жа ви, из ме ђу оста лог, до Ви ди на, Бра ни че ва и Бе о гра да. „Ори зма“ 
(по твр да) не ма да ту ма, али из да та је сва ка ко не што по сле бит ке код Кло-
кот ни це, у про ле ће 1230. го ди не, ка да је до шло до на глог ши ре ња Бу гар ске 
ца ре ви не78.

78 М. Ди нић, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да у сред њем ве ку, Бе о град 1958.



Дубровачке мошти св. Влаха и дисперзија етнонима Влах у ХV и ХVI веку 319

По љич ки ста тут

По љи ча ни, код Спли та, пи са ли су ћи ри ли цом, иако су ве ко ви ма би ли ка-
то ли ци (Пре ма: М. Јеф тић, Са до ма ћим сла ви сти ма, Бе о град 1996, стр. 462).

Ста тут ауто ном не оп шти не По љи ца у сред њој Дал ма ци ји, из сре ди не 
XV ве ка, под бро јем 23, ка же79:

Од роп ства. И при ја ше (при ми ше) По љи ча не сви је ди но и за по ве-
да ше свим пле ме ни тим вла сте лем и ди ди ћем (пле ме нит чо век ни жег сте-
пе на од вла сте ле) и кме ти ћем (за ви сни се љак, зе мљо рад ник), и вла ши-
ћем (се о ски ста нов ник ко ји се ба ви сто чар ством), уко ли ко би гра ђа ни 
По љи ца ушли за јед но са тур ском вој ском и ба ви ли се пљач ком, да ди дић 
и ча сте ли чић има се ухи ти ти и оби си ти, а кме тић и влаи во ју је или с мар-
то ло си, да се има ухи ти ти и оби си ти, а има ња ње го ву, по ло ви на оп ћи ни, 
а по ло ви на го спо ди ну ње го ву, а ина че љад да ни ду жна гла вом80.

1462. го ди на81

10. 09. 1462. (15 зил хидџ) у ста ну у Ско пљу 
Фер ман с. Му ха ме да II, ко јим се об ја вљу је да су кнез и вла сте ла ду бро-

вач ки по ста ли тур ски ха ра ча ри, за то им се да је сло бо да кре та ња и тр го ва ња 
по цар ским зе мља ма, уз услов да пла ћа ју уоби ча је ну ца ри ну.

ОН ( Бог)
У ту гри: син Му ра та ха на – по бе ди лац ва зда!
Цар ски бе лег и срећ на ту гра за по ве да као што сле ду је:
Са да су ми се ду бро вач ки кнез и вла сте ла по ко ри ли и због то га што 

су ми по ста ли под ло жни ци и мо ји ха ра ча ри, за по ве дам:
По мо јим зе мља ма ка ко на оним та ко и на овим стра на ма, по мо ру 

и су ху не ка иду. По што пла те уоби ча је ну ца ри ну, ни ко, па ма ко то био, 
да их не спре ча ва, да им не бра ни, и да им не сме та, и да им не до ди ја ва. 
Исто та ко да им се не до са ђу је пра вље њем те шко ћа. Ина че, ако им ко 
ми дра го бу де чи нио те шко ће и до са ду, па ми се о то ме под не ла жал ба на 
мо јој пор ти, за слу жи ће мо је по ка ра ње. Учи ни ћу да до пад не ве ли ких ја да. 
Не ка им је на зна њу. Они ко ји бу ду књи гу чи та ли, не ка је сма тра ју за 
аутен тич ну. Све то ме бе ле гу не ка ве ру ју.

На пи са но 15 да на ме се ца бла го сло ве ног зил хид џа, го ди не 866-
У ста ну у Ско пљу.

79 Г. Еле зо вић, Тур ски спо ме ни ци, Бе о град 1940, СКЗ, књ. I, св. 1, од го ди не 1348-1520.
80 М. Ди нић, 1958, 13.
81 М. Ди нић, 1958, 13.
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Вин ко При бо је вић и Ма вро Ор би ни  
из XvI-XvII ве ка82

Ду бров ча нин и до ми ни ка нац, Вин ко При бо је вић83, по сле ду го трај ног пу то-
ва ња по Евро пи, утвр дио је да сви Сло ве ни го во ре јед ним је зи ком. Го ди не 1525, 
он је на Хва ру одр жао го вор О по ре клу и исто ри ји Сло ве на, ко ји је 1532. штам-
пан у Ве не ци ји. При бо је вић је твр дио да су сви Сло ве ни са мо је дан на род, али са 
мно го раз ли чи тих име на. Тај тренд пан сла ви зма од вре ме на XVI ве ка на ста вио 
је ду бро вач ки бе не дик ти нац Ма вро Ор би ни, ко ји је на ита ли јан ском је зи ку на-
пи сао књи гу у Пе за ру 1601. го ди не, под на сло вом Il reg no de gli Sla vi. При бо је вић 
и Ор би ни не са мо да су сло вен ске ста ро бал кан ске ко ре не про на ла зи ли у Или-
ри ма, већ су, чи ни се, при то ме ство ри ли по јам сло вен ске ми то ло шке све сти. 
Ор би ни је во де ло је уз по моћ ру ског ца ра, Пе тра I Ве ли ког, 1722. пре ве де но у 
це ли ни на ру ски је зик. Тре ба ло би ре ћи да и на тур ском дво ру, у кру го ви ма ве-
ли ких ве зи ра сло вен ског по ре кла, сло вен ски је зик не са мо да је био оми љен, већ 
су по је ди ни тур ски ве зи ри за ње га го во ри ли: „Хо ћу да знаш: Ду бров ча ни су од 
мо је кр ви, па по прав ди и по оба ве зи сво је кр ви мо рам да их бра ним и бра ни ћу 
их до смр ти“. Та ко да се мо же ре ћи да је од вре ме на XVI ве ка код шко ло ва них 
Ду бров ча на и оста лих при мо ра ца, као уоста лом и на тур ској Пор ти у то до ба, 
по сто ја ло осе ћа ње о сло вен ској је зич кој за јед ни ци као већ ар ти ку ли са ној фор-
ми ет нич ке за јед ни це јед ног де ла бал кан ских Ју жних Сло ве на, без об зи ра на њи-
хо ву вер ску по дво је ност и њи хо ве раз ли чи те др жав не гра ни це.

Иван Џи во Гун ду лић (1589-1636)84

(Пре ма: Иван Гун ду лић, из бор, при ре дио др Дра го љуб Па вло вић, Са-
ра је во 1959; Зла та Бо јо вић, Књи жев ност Ду бров ни ка, Ре не сан са и ба рок, Бе-
о град –Кра гу је вац, 2007)

Крај XVI ве ка и пр ва по ло ви на XVII ве ка пред ста вља вре ме по след њег ве ли-
ког та ла са по ку ша ја осва ја ња За па да од стра не тур ске им пе ри је. Тај ан ти тур ски 

82 Д. Па вло вић, Р. Ма рин ко вић, Из на ше књи жев но сти фе у дал ног до ба, Са ра је во 1954, 
354-356.

83 Вин ко При бо је вић и Ма вро Ор би ни су жи ве ли у Ду бров ни ку у XVI и XVII ве ку. (Пре ма: 
З. Бо јо вић, Књи жев ност Ду бров ни ка, ре не сан са и ба рок, Кра гу је вац-Бе о град, 2007, 452-
453; М. Ком бол, По ви јест хр ват ске књи жев но сти до на род ног пре по ро да, За греб 1961, 68, 
79, 123, 133, 219, 423. За Ма вра Ор би ни ја (пре ма: М. Ком бол, 1961, 79, 219, 244, 272, 292, 
333, 363; М. Ор би ни, Исто ри о гра фи ја, 1722. Мо сква 2010; М. Ор би ни, Кра љев ство Сло-
ве на, Бе о град 1980; Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је, књ. II, од по чет ка XVI до кра ја XVI II ве ка, 
Бе о град 1960, В. Чу бри ло вић, Ј. Та дић, Н. Фи ли по вић, Н. Ву чо, 224-225)

84 Иван Џи во Гун ду лић (пре ма: Иван Гун ду лић, из бор, при ре дио Д. Па вло вић, Са ра је во 
1959, 12-13: З. Бо јо вић 2007, оп. цит, 387-388).
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дух ко ји је оли ча вао пољ ски кра ље вић Вла ди слав као осло бо ди лац Евро пе од 
Ту ра ка, пред ста вља кључ ну ми сао Др жи ће вог Осма на. Упра во из тог ла тент-
ног ан та го ни зма про ис ти чу Гун ду ли ће во то пло ју го сло вен ско и сло вен ско 
ро до љу бље и ар ти ку ла ци ја ње го ве ми са о не ли ри ке, ко ју је пре ва зи шла са мо 
Ње го ше ва Лу ча Ми кро ко зма. Гун ду лић је ус пео, су прот ста вља ју ћи се по лу-
ме се цу, да ар ти ку ли ше иде ју о на ци о нал ној иде о ло ги ји Ју жних Сло ве на као 
фор му „ан ти о ку па ци о ни зма“ овог бал кан ског про сто ра. До па да Ца ри гра да 
1453. го ди не, и ру ше ња Аустро у гар ске мо нар хи је 1918. го ди не, Ду бров ча ни-
ма је би ла нео п ход на, као Ср би ма ка то ли ци ма, по тре ба за ла мен ти ра њем над 
не ма њић ком про шло шћу, ка ко би се мо гли су прот ста ви ти не са мо осман лиј-
ској оку па ци ји, већ и ве не ци јан ској пер фид ној аси ми ла ци ји и аустро у гар ској 
тен ден ци ји да по сле по вла че ња Фран цу за, за ме не њи хо ву уло гу сво јом.

(Вук Ка ра џић, Цр на Го ра и Бо ка Ко тор ска, ко ло XXIV, СКЗ 161, Бе о-
град 1922, стр. 19-20)85.

Вук Ка ра џић 1837. го ди не пи ше: Пра ва Ср би ја у ко јој да нас жи ве, про-
сти ре се, пре ко да на шње Ср би је до При зре на и Пе ћи с оне стра не Ша ре (Бал-
ка на – Ha mus), и об у хва та ци је лу Бо сну, Хер це го ви ну, Цр ну Го ру, крај Ба ра, 
Аустриј ску Ал ба ни ју, Ду бров ник, Дал ма ци ју (Тур ску и Аустриј ску (вој нич ку), 
Хр ват ску, Сла во ни ју, Сри јем, го то во цио Бач ки Ко ми тат и дуж Ду на ва до Св. 
Ан дри је (из над Бу ди ма) и је дан део Ба на та. У ови јем кра је ви ма жи ви пре ко пет 
ми ли о на Сла ве на јед не гра не и јед ног је зи ка, ко ји се је ди но раз ли ку је по за ко ну. 
Око три ми ли о на и по је дан ми ли он у да на шњој Ср би ји, је дан у Угар ској, и је дан 
у Бо сни, Хер це го ви ни, Зе ти, Цр ној Го ри, Аустриј ској Ал ба ни ји и у Дал ма ци ји), 
грч ког су за ко на; од оста ла два ми ли о на мо же се при бли жно узе ти да су дви је 
тре ћи не (у Бо сни и Хер це го ви ни) му ха ме дан ског а јед на тре ћи на (у Сла во ни ји, 
Хр ват ској, Дал ма ци ји и Ду бров ни ку) рим ског за ко на. Та ко да кле, из ме ђу Ср-
ба ко ји жи ве у Кра гу јев цу, при је сто ни ци са да шње срп ске кне же ви не и они јех из 
Ду бров ни ка не ма дру ге раз ли ке не го на пр. Дре зде на ца и Беч ли ја, и то са мо по 
за ко ну, а по је зи ку раз ли ка је још ма ња – па и са ми Мор ла ци у Дал ма ци ји, за ко је 
се ве ли да су па стир ски на род та тар ског по ре кла, ни је су ни шта дру го до Ср би 
исто као и ста нов ни ци Цр не Го ре, Хер це го ви не и Ср би је. Про вин ци јал ни Хр ва-
ти око За гре ба итд. го во ре јед ним ди ја лек том ко ји је ми је ша ви на сло ве нач ког са 
срп ски јем, а од ње га се је два раз ли ку је, као сак сон ски ди ја лект од аустриј ског.

Од XII до XV ве ка, тј. до про па сти на ше са мо стал но сти, реч Влах у нас 
је озна ча ва ла не са мо чо ве ка ро ман ског по ре кла, не го и сва ко га ко ме је сто-
чар ство би ло глав но за ни ма ње. (О то ме на сли чан на чин го во ри и За ко ник 
ца ра Ду ша на, по гла вље број 80, под на сло вом „О Вла си ма и Ар ба на си ма“): 
У се лу где се Влах и Ар ба нас за у ста ви, у том се лу да се не за др жи (не ко) дру ги 
ко ји (иде) за њим. Ако се за др жи на си лу, да пла ти по тку (за куп) и што је 

85 Вук Ка ра џић, Цр на Го ра, Бе о град 1922, СКЗ 161, 19-20.
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(сто ку) ис па сао. (Пре ма: Ду ша нов за ко ник, Би стрич ки пре пис, пре вео Ди-
ми три је Бог да но вић, Бе о град 1994, стр. 6486).

Тур ци су, у на шим за пад ним кра је ви ма, про ши ри ли име Влах на Ср бе. Пу-
то пи сац Бе не дикт Ку ри пе шић, ко ји је 1530. про шао кроз Бо сну 87, ве ли да је у 
њој на шао три на род но сти и три ве ре: пр во су ста ри Бо шња ци, ко ји су рим ско-
хри шћан ске ве ре, дру ги су Ср би (Sur ffen), ко је зо ву Вла си ма... а ве ре су св. Па-
вла (пра во слав не)88, тре ћи су на род пра ви Тур ци ко ји су вој ни ци и чи нов ни ци, 
а вла да ју са свим ти ран ски обе ма го ре по ме ну тим пле ме ни ма. Име ном Вла си 
на зи ва ни су и Ср би89, еми гран ти из Бо сне у Хр ват ску. У пи сму ца ра Фер ди нан-
да I од 6. но вем бра 1538. го ди не хр ват ском ба ну Пе тру Ке гле ви ћу90, ка же се 
ка ко му је ја вље но да су „ка пе та ни и вој во де Ра ша на или Ср ба и Вла ха, ко ји се 
обич но Ср би ма зо ву“, са сво јим при ста ли ца ма и пот чи ње ни ма, срећ но пре шли 
из Тур ске у Хр ват ску. („ca pi ta nei et waywo de Ras ci a ni chi, Sir vi a ni atqu ae Va lac hi 
qu os vul go Zbrscky vo cant...“91). Од oвог до ба има пу но спо ме ни ка у ко ји ма се 
по ми њу: „Ras ci a ni si ve Va lac hi“, „Mor lac hi o Ser ci a ni“, „Va lac hi si ve Ras ci a ni vel 
ut ve ri us di cam Ser vi a ni“. У рас пра ви ми тро по ли та Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа О 
Вла си ма из 1806, ве ли се да ри мо ка то ли ци у Хр ват ској и Сла во ни ји име Влах 
„Сла вон ци ма и Ср би ма ко ји су ис точ не, на ше ве ре, с пре зре њем при да ју“92.

СКЗ, 174. ко ло XXVI, Бе о град 1923.
Де Тих. Р. Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, стр. 168-169.

Иво Вој но вић (1857-1929)93

Иво је ста ри ном био из Зе те94, ро ђен у Ду бров ни ку95, био је син Кон-
стан ти на Вој но ви ћа96, са вре ме ни ка Пре ра до ви ћа, Па вли но ви ћа, Сун де чи-
ћа. Био је од га јан у ду ху на род ног пре по ро да. У За гре бу је за вр шио пра ва.  
Иако су ди ја по стру ци, ба вио се по зо ри штем, па је 1907. го ди не по стао дра-
ма тург На род ног ка за ли шта у За гре бу97. Као млад је упо знао Зма ја, Си му 

86 Ду ша нов за ко ник (пре ма: Би стрич ком пре пи су, у пре во ду Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Бе о-
град 1994, 64).

87 Тих. Р. Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, Бе о град 1923, 167-176.
88 Исто.
89 Исто.
90 Исто.
91 Исто.
92 Исто, и 169.
93 Иво Вој но вић на пи сао је ро ман под на сло вом Ду бро вач ка три ло ги ја, Бе о град 1927, 

СКЗ, ко ло XXX бр. 198.
94 Исто, III.
95 Ро ђен је 9. ок то бра 1857. (Пре ма: исто, III).
96 Исто.
97 Исто.
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Ми лу ти но ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа98. По ред за вид не ка ри је ре пи сца, ве о ма је 
зна чај но ње го во де ло Смрт Мај ке Ју го ви ћа (1906)99. Ова пе сма је шјор Иви 
по мо гла да про сла ви на род ну ду шу, ту бо жан ску си лу ко ја је Ср бе и оста-
ле на ро де Бал ка на одр жа ла кроз ве ко ве роп ства. Ту је Мај ка Ју го ви ћа би ла 
оли че ње оча ја на род ног сло ма, али и на да за ње го ву об но ву. Ова „драм ска 
пе сма“100 игра на је у Бе о гра ду као зна чај на на ци о нал на ма ни фе ста ци ја усред 
анек си о не кри зе ко ја је иза зва ла оку пи ра ње Бо сне од стра не Аустри је.

На са мом по чет ку Пр вог свет ског ра та, Иво Вој но вић је био ухап шен 
(1914)101. Без са слу ша ва ња и су ђе ња, ме се ци ма је под но сио фи зич ке и мо-
рал не тор ту ре, због то га што је у Бе о гра ду при су ство вао пре ми је ра ма сво јих 
ко ма да ко ји су сла ви ли осве ће но Ко со во, као што је то учи нио и ње гов мла-
ђи су на род ник, ва јар Иван Ме штро вић, кле шу ћи свој Ви дов дан ски храм, где 
је исто та ко из ра жен сав на род ни гнев и по нос102.

Очи глед но је да је Ко сов ски за вет био по кре тач ка енер ги ја ко ја је Ср-
бе, Хр ва те, па и Ср бе ка то ли ке и Ср бе му сли ма не по кре ну ла на за јед нич ко 
осло бо ђе ње Бал ка на од тур ске и аустриј ске оку па ци је и фор ми ра ње јед не 
за јед нич ке др жа ве: Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.
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Rad mi lo PE TRO VIĆ

dU bROv NIK’S RE LICS OF SA INT vLA HO  
ANd dIS PER SION OF ET HNONYmS vLAH  

IN THE 15TH ANd 16TH CEN TURY

Sum mary

Whi le vi e wing the Du brov nik email re li qu ary, with a part of the skull of St.Vla ho, 
as a ca pi tal Byzan ti ne mo nu ment of XI c., which pro mo ted the la ter cre a tion of Du-
brov nik Re pu blic as a sta te –city, we hold that this re lics ena bled, in a best way cre a tion 
of the cult of St.Vla ho as one of ma jor Bal kan cults, and of the sta te cult the Re pu blic.

The Du brov nik per ma nent pa ral le lism, as a cat ho lic town in Ser bian Ort ho dox 
bac kgro und du ring se ve ral cen tu ri es, ca u sed with Du brov nik ci ti zens a de si re, thro-
ug ho ut the hi story of the ir town, to pre ser ve al so the ir par ti ally Ser bian ro ots wit hin 
the li be ral cat ho lic town. In de ve lo ping as a Euro pean and ci vi li za ti o nally, pri ma rily 
cul tu ro lo gi cally, Ita lian town, Du brov nik, as an in de pen dent sta te, ne ver wis hed to 
be co me Ita lian ex clu si vely, as Tur kish tri bu te gi ver had be co me su bjects of the Ot-
to man Em pi re very early and we re obli ged to pay an enor mo us tri bu te to the Em pi-
re, in gold, and the re fo re ne ver wil ling to be co me a Tur kish pe o ple.

Alt ho ugh for ced ge o grap hi cally to be per ma nent ne ig hbo urs to the ort ho dox 
Ser bian Church for se ve ral hun dreds of years, Du brov nik ci ti zens ne ver ten ded to 
be co me eit her a part of the me di e val Ser bian sta te, or of the sche ma tism of Ser bian 
Ort ho dox Church, alt ho ugh they spo ke ex clu si vely Ser bian di a lect, which was of a 
pu rest ro of.

Be ing dis tant from cat ho lic Cro ats, by both Ser bian and Tur kish sta tes, Du-
brov nik ci ti zens we re not able to in ter con nect na tu rally with the me di e val Cro at 
sta te in the ti me of its du ra tion, un til XI c., nor la ter on, when Cro a tia al ready be ca-
me a part of the Austro-Hun ga rian Em pi re, for the in ser ting of the Ot to mans pre-
ven ted the na tu ral cat ho lic con nec tion with Cro a tian mot her land. It was only af ter 
its dec li ne as of an in de pen dent re pu blic, and its mil len nial du ra tion, Du brov nik 
wo uld be co me a part of its Cro a tian na ti o nal tis sue.

It hap pe ned to Du brov nik, as an in de pen dent town and Re pu blic that it in cli-
nes con stantly to the me di e val hi story and cul tu re of a la tent Ort ho dox Byzan ti-
um, espe ci ally at the ti me of the per se cu ti ons po wer of the Ot to man Em pi re from 
XV-XVII cen tury.

The dis si pa tion of the tho u sands of Chri stian re fu ge es all over the Bal kans, as 
a per ma nent wa ve, al so over flo wed the ram parts of Du brov nik town. This ort ho-
dox, Chri stian spi rit of Ser bian re fu ge es who set tled con stantly wit hin Du brov nik 
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ram parts, or in the fer ti le Ko na vlje, as far the pe nin su la Sto ne, was the only na tu ral 
con nec tion of Du brov nik Re pu blic, as of a re fu gi um, be ca me a cru cial ci vi li za ti cal 
pla ce, not only for the Ser bian me di e val sta te and the pas sed away Byzan ti ne one, 
but al so for all dis si pa ted Serbs, for the town of Du brov nik, in its Ve ne ti ans and je a-
lo us Hun ga ri ans and Austri ans.

All the said abo ut Du brov nik hi story tro ugh ages, spe aks abo ut this per ma nent 
lo ve of Du brov nik ci ti zens for Ser bian ca se, which wo uld last for a tho u sand years, 
un til Cro a tian NDH, in the eve of se cond World War, be ca me, a tool of fa scist po-
grom in the Bal kans, pri ma rily aga inst the re si ding Serbs wit hin the ter ri to ri es of 
Cro a tian sta te of An te Pa ve lic.

The most in te re sting of all in this mat ter abo ut Du brov nik con cep tion of fre-
e dom of the ir Byzan ti ne god fat her and pro tec tor of the town. In his na me al so 
the con nec tion of the ir Sla vic brot her was hid den and aspi ra tion to in de pen den-
ce and fre e dom. Mo re than 500 years, ''Vla si'' was a na me for Ser bian pe a sants 
an bre e der and who we re con stantly re tre a ting east wards and west wards be fo-
re Tur kish oc cu pa tion, to avoid the reby the pro mi nent thre at of an ni hi la tion an 
isla mi za tion. Ser bian re fu ge es be ca me a form of pro tec ti ve shi eld from isla mi za-
tion by cre a ting Austro-Hun ga rian ''Voj na kra ji na'' ( Mi li tary Area'') con si sting of 
Ser bian po pu la tion in Li ka, Kor dun, Ba nia, Srem and Ba nat, not al so of Ser bian 
Chri stian «Raya'' ( Folk), which had al ready lost com ple tely the ir sta te, re li gi o us 
and na ti o nal iden tity.

Du brov nik ci ti zens, awa re of the im por tan ce of Ser bian and ot her Chri stian 
''raya'' esca ped wit hin the ir al ready cat ho lic tis sue, we re al ways fin ding a warm pla ce 
for li fe of the un happy and aban don pe o ple in in si de the hard walls of the ir town.

From the mo ment when Du brov nik Re pu blic fell un der French oc cu pa tion in 
1808, Ser bo-Du brov ni cian cul tu ral con nec tion be gan to swell thro ug ho ut the Bal-
kans by the ir te sted met hods and sec ret lan gu a ges known only by them.

At the turn of XX cen tury, when Austro-Hun ga rian oc cu pa tion tre a ted to draw 
the fe e ble Ser bian King dom in to the world War I, three Yugo sla vi cally ori en ted Du-
brov nik ci ti zens and Dal ma ti ans played a gre at ro le in hel ping the we ak Ser bian 
King dom, sup por ting it ar ti sti cally and spi ri tu ally. They we re pa in ter Vla ho Bu-
ko vac, sculp tor Ivan Mes htrovc and wri ter Ivo Voj no vić. The lat ter, li ke po et Ivan 
Gun du lić in his ''Osman'' ra i sed again the ban ner of fre e dom to then we ak Ser bian 
King dom in his dra ma tic po em '' The De ath of Ju go vic's Mot her''. He did it as a 
Du brov nik ci ti zen; with a ho pe that right that Ser bian king dom wo uld be a brid ge 
to ward fre e dom of Du brov nik, and hid den and sec re ti ve pos si bi lity of cre a tion of 
a com mon Yugo slav sta te which hap pe ned fi nally in 1918. af ter the end of World 
War I. In such com mon Yugo slav spi rit al so the cre a tion pla ce of Ser bo-Cro a tian '' 
Du brov nik le ar ned So ci ety St.Vla ho'' in 1923., wit hin the ram parts of the town of 
Du brov nik fu tu re, as of a symbi o sis of con tem po rary Serbs, Du brov nik Ser bo-Cat-
ho lics and na ti ve Cro ats, and ena ble the reby com mon and equ al co e xi sten ce wit hin 
King dom of Yugo sla via.
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The Sta tu te of the du brov nik Le ar ned So ci ety St.vla ho

I. The So ci ety and its goal
1)  In Du brov nik, a le ar ned so ci ety is be ing esta blis hed, un der the na me „The 

Du brov nik Le ar ned So ci ety of St.Vla ho“.
a)  The So ci ety has the goal to study com pre hen si vely Du brov nik espe ci ally 

from its ar cha e o lo gi cal, hi sto ri cal, hi sto ri cal-ar ti stic, hi sto ri cal-le gal, hi sto-
ri cal-li te rary, hi sto ri cal-cul tu ral, lin gu i stic, et hno grap hic, anthro po lo gi cal, 
so cial, eco no mic, na val, ge o grap hic and na tu ral si des, whet her in its own de-
ve lop ment, or in its con nec ti ons with Dal ma tia and ot her clo ser or furt her 
are as of our fo re ign lands.

b)  that, in agre e ment with sta te and mu ni ci pal aut ho ri ti es, fo und a li brary for 
sci en ti fic cir cles, which is to be tur ned in to a town li brary with a re a ding-ro-
om ac ces si ble to all;

c)  that, in agre e ment with Du brov nik mu ni ci pa lity, co o pe ra tes with the ma na-
ge ment of the exi sting mu ni ci pal mu se um, and ca re that it is, in all re spects, 
on a le vel of exi sting ana lo go us in sti tu ti ons;

d)  to en de a vo ur that the so ci ety turns, with ti me, in to an aca demy of sci en ces 
and arts, se a ted in Du brov nik.

II. The so ci ety mem bers
The so ci ety mem bers are:
a)  Ge nu i ne mem bers, The re are the ones dwel ling in Du brov nik, cho sen 

by the so ci ety ma na ge ment, whet her be ca u se of the ir sci en ti fic / ar ti stic 
works, or of the ir abi lity to the afo re men ti o ned work, at pro po sal of two 
ge nu i ne mem bers, and who se se lec tion is ap pro ved by ma jo rity of ge nu i ne 
mem bers. 

Ge nu i ne mem bers do not pay any fe es. The ir duty is to work on the goal of the 
So ci ety, to re port abo ut ot her works when re qu e sted by the ma na ge ment, and to 
at tend the ses si ons when in vi ted.

b)  Cor re spon dent mem bers. The se are the mem bers dwel ling out si de Du brov-
nik, cho sen for the work or the ir abi lity for it by the so ci ety ma na ge ment 
un der the con di tion hol ding for ge nu i ne mem bers.

Ne it her the cor re spon dent mem bers pay any fe es. The ir duty is to co o pe ra te 
li ke ge nu i ne mem bers on the goal of the So ci ety when ad dres sed con cer ning the 
So ci ety, to ma ke writ ten re ports to the So ci ety, when ad dres sed con cer ning the So-
ci ety is su es, and to re port the works sent to them by the ma na ge ment to that pur po-
se. When cor re spon dent mem bers work in Du brov nik or set tle the re, they ha ve the 
sa me rights as ge nu i ne mem bers.

c)  Ho no rary mem bers. The se are the mem bers who ga i ned spe cial me rits by 
the ir sci en ti fic or ar ti stic work for the So ci ety, so that the ir se lec tion is a de-
co ra tion and re ward for the ir work.
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Ho no rary mem ber can be al so the one who has ex hi bi ted a gre at cul tu ral in te-
rest in the So ci ety and gran ted it with a sub stan tial con tri bu tion. The se mem bers 
are na med by the Main As sembly at pro po sal of the Ma na ge ment. Ne it her of the se 
mem bers pays any fe es.

d)  Be ne fac tors. The se are the mem bers who gi ve, on ce fo re ver, at le ast 4000 
di nars to the So ci ety.

e)  Fo un ders. The se are the mem bers who gi ve on ce fo re ver, at le ast 500 di nars 
to the So ci ety.

f)  Aides. The se are the mem bers who pay 20 di nars per year.
g)  All mem bers of the So ci ety ex cept fo un ders and aides re ce i ve all the so ci ety 

pu bli ca ti ons free. Still, the last two ca te go ri es re ce i ve the So ci ety pu bli ca ti-
ons with 25% di sco unt.

The So ci ety ma na ge ment

5. The So ci ety ma na ge ment con sists of: Pre si dent, Vi ce-pre si dent, 2 sec re ta ri-
es, ac co un tant, li bra rian and pos sibly cu sto di ans of par ti cu lars col lec ti ons.

6. The du ti es of the Ma na ge ment:
a) to ca re that the So ci ety do its task pro perly
b) to ma ke sche du les for the ses si ons; 
c) to ca re abo ut edi ting the So ci ety pu bli ca ti ons
d) to exe cu te the de ci si ons of the an nual as sembly.

7. the de ci si ons of the Ma na ge ment are va lid when pas sed by half-ma jo rity of 
the ma na ge ment mem bers. If the op po si te vo tes are equ a ble, the de ci sion is ma de 
by the pre si dent.

8. Spe cial du ti es of the Ma na ge ment mem bers:
a)  The pre si dent ma na ges the So ci ety works, re pre sents the So ci ety works, re-

pre sents the So ci ety with the go vern ment and in pu blic, in vo kes the So ci ety 
ses si ons and pre si des over them.

b)   The vi ce-pre si dent re pla ces the pre si dent in all when the lat ter is ab sent or 
pre ven ted.

c) The sec re ta ri es ke ep the So ci ety pro ce e ding, and the So ci ety Ar chi ve.
d)  The ac co un tant col lects the So ci ety in co mes and ke eps and set tles the So-

ci ety bills.
e)  The li bra rian ca res abo ut the So ci ety li brary, and is re spon si ble for it in all 

re spects.
f)  The cu sto di ans of the col lec ti ons are to ca re abo ut advan cing then and are 

re a so na ble for the ir ob jects in all re spects.
g)  The edi to rial bo ard: The ir duty is to ca re abo ut the So ci ety sci en ti fic works, 

and is due, if mis sing an ex pert for cer tain di sci pli ne to li sten to opi ni ons of 
ex perts, even non-mem bers of the so ci ety, for such an ac tion, or to ad dress 
so me of our aca de mi es.
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The works will be re ce i ved for print only af ter a fa vo u ra ble re port and de ci sion 
of the edi to rial bo ard. From this pro ce du re the works are ex cep ted which ha ve been 
su bli ma ted to the So ci ety for prin ting by mem bers of aca de mi es of sci en ces, uni ver-
sity pro fes sors and si mi lar ac know led ged sci en tists.

The edi to rial bo ard con sists, by the ir po si ti ons, of the pre si dent and two at le-
ast fo ur mo re So ci ety mem bers, cho sen by the ma na ge ment.

h)  If a mem ber of the ma na ge ment can not do his duty for any re a son anymo-
re, the ma na ge ment cho o ses a new mem ber and asks for ap pro val sub se-
qu ently, at an nual me e ting. The com ple te ma na ge ment is cho sen for three 
years pe riod.

IV. Re vi sers of ac co unts
a) The main as sembly cho o ses two ge nu i ne mem bers that will re vi ew the 

Com pany bills at le ast on ce per years, and re port then at the main as sembly.

V. The So ci ety me e tings
10) The me e tings are re gu lar and an nual. The re gu lar me e tings are pro fes si o nal 

and pu blic. The pro fes si o nal me e tings are held twi ce per month, but al so mo re fre qu-
ently if ne ces sary. They are at ten ded by ge nu i ne, cor re spon dent (when in Du brov nik) 
and ho no rary mem bers. They can be al so at ten ded by ot her mem bers, but they can not 
par ti ci pa te in the di scus si ons if not ha ving a pri or ap pro val by the So ci ety ma na ge ment.

11) At the pro fes si o nal me e tings eit her mem bers or ot her ex perts in vi ted or ap-
pro ved for pro fes si o nal lec tu res by So ci ety ma na ge ment; read the ir an no un ce ments 
or re ports abo ut new bo oks and jo ur nals.

Ge nu i ne, cor re spon dent and ho no rary mem bers ha ve right to di scuss all read 
at the pro fes si o nal me e tings.

12) The pu blic me e tings are a kind of the So ci ety pu blic lec tu res, held by la ter 
the So ci ety mem bers or so me ot hers in vi ted or ap pro ved by the So ci ety ma na ge-
ment on the fi eld of so cial work or any ot her bran ches of sci en ces and arts.

The ma na ge ment is due to ta ke ca re of hol ding at le ast 5 an nual lec tu res. The se 
me e tings are ac ces si ble to all equ ally.

The pu blic me e tings are held when con si de red ne ces sary by the Ma na ge ment.
13) The an nual me e tings are held every year on the day sche du led by the ma na ge-

ment. They can be par ti ci pa ted by all mem bers. At them, re ports are read on the work 
of the Ma na ge ment and So ci ety con di tion of the co un ter, li brary and ot her col lec ti ons.

The re af ter, the re is al ways a so lemn pu blic ses sion with a lec tu re in ho no ur of 
an event or per son from Du brov nik past or a su bject from sci en ti fic So ci ety’s work.

An nual me e tings must be in vo ked by a pu blic and in Du brov nik 8 days be fo re, 
prin ted, if pos si ble, in lo cal news. 

If pos si ble, the So ci ety will al so pu blish spe cial works from the fi eld of its ac-
tion, pri ma rily from hi story of Du brov nik.

Every prin ted work will be paid by the So ci ety, ac cor ding to its fi nan cial si tu a tion.
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They are held, re gar dless of the mem ber of the pre sent mem bers.
In vo ting, an over-half ma jo rity is suf fi ci ent; the de ci si ons are on the pre si dent. For 

al te ra ti ons of the co de, 2/3 of ge nu i ne mem bers pre sent at the main me e ting are ne e-
ded. Pos si ble pro po sals of in di vi dual mem bers are to be gi ven in writ ten to the Ma na ge-
ment, two days be fo re the main me e ting; ot her wi se, they can be ta ken no in to ac co unt.

Vir tue So ci ety’s in co mes

14) The So ci ety’s in co mes of the mem bers are the fe es, sta te and mu ni ci pal 
aid, what gran ted to the So ci ety of funs, ar ti stic ex hi bi ti ons, ex cur si ons and the So-
ci ety’s edi ti ons.

Vir tue So ci ety’s edi ti ons

15) The So ci ety pu blis hes its or gan

’’ Gla snik Du bro vač kog uče nog Dru štva Sv.Vla ho’’ (The He rald of the Du-
brov nik Le ar ned So ci ety St.Vla ho)

The num ber of the edi ti ons ac cor ding to fi nan cial sta te of the So ci ety. In the 
He rald, re vi e wed and re ce i ved works are prin ted, as well as the works and con sti-
tu ti ons who le ob jects fit the so cial sins, and re vi ews of the prin ted works on the 
ob jects from the fi elds of the So ci ety’s ac tion and bi bli o graphy of bo oks and ar tic les 
on the su bjects aimed by the So ci ety. 

VI II Fo un ding
16) The Pro mo ting Bo ard is to in vo ke the As sembly, which will cho o se the 

Ma na ge ment.

IX Ter mi na tion of the So ci ety
17) The So ci ety is ter mi na ted if de ci ded so at a ge ne ral me e ting by 2/3 of vo tes 

of ge nu i ne mem bers or if dis sem bled by the go vern ment. In both ca ses, the So ci-
ety’s pro perty is to be gi ven for ke e ping to the Mu ni ci pa lity of Du brov nik, which is 
due to pass it to anot her so ci ety pos sibly esta blis hed in the sa me sen se.

No. 670
It is te sti fied in the sen se of & 9 of the Law on 9.
No vem ber 1867 134 that the Du brov bik le ar ned So ci ety of St.Vla ho exists ac-

cor ding to the se ru les.

Gre at Zhu pan

Key words: Sa int Vla ho, Byzan ti ne, Ne ma nja, tsar Dus han, Ra gu sa, Sta tu te of 
Sa int Vla ho. 

Рад је пре дат 27. мар та 2012. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Ста тут Дру штва „Св. Вла ха“
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Та бла I

Сли ка број 1

Нов чић ви зан тиј ског ца ра Ју сти ни ја на I, ко ван из ме ђу 534-8. го ди не,  
по сле по бе де над Ван да ли ма
(Пре ма: Ф. Гер ке, Ка сна ан ти ка и ра но хри шћан ство, Но ви Сад 1973).

Сли ка број 2

Пар ћан ски краљ Во ло гез III (105-147).
(Пре ма: Mon na i es an ti qu es, Ge ne ve, Le 16 no vem bre 1995, Tra dart, s. 72, sl. 119)

Сли ка број 3

Са са нид ски краљ Ар де шар I (226-240)
(Пре ма: исто, стр. 72, сл. 120).

Сли ка број 4

Ар хи е пи скоп ска ми тра из XV ве ка, зла то вез Ка та ри не Кан та ку зи не, ћер ке 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа
(Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу па ни це, кра љи це и ца ри це на срп ском дво ру, Бе о град 
2004, стр.109, Та бла 15).

Сли ка број 5

Ре ли кви јар са мо шти ма св. Вла ха у об ли ку ви зан тиј ске кру не са емаљ ним 
пло чи ца ма из 11. ве ка.
(Пре ма: Ду бров ник, би бли о те ка: Мо но гра фи је, бр. 5, За греб, 1983, са сли ком).

Сли ка број 6
Ти ја ра не мач ке ца ри це Кон стан це II Ара гон ске из XI II ве ка.
(Пре ма: Si cily, the com ple te gu i de to the island pla ces of na tu ral be a uty – art 
– ar che o logy, Flo ran ce 2003. str. 14).
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