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Милан Решетар 
 

КУЛТУРНЕ СЛИЧИЦЕ ИЗ ДУБРОВНИКА 
СРЕДЊЕГА ВИЈЕКА 

 
 О Дубровнику се је код нас, у задње вријеме, много писало, а то 
је Дубровник и заслужио, јер је он на књижевном и научном, те уопће 
културном пољу, најсвjетлија слика из наше прошлости. Али што се 
пише о „староме“ Дубровнику, то се готово увијек тиче Дубровника из 
„новога доба“, дакле од XV вијека амо, откада се је, наиме, почео 
истицати баш на књижевноме и научноме пољу, док се много мања 
пажња поклања још старијему Дубровнику какав је био и како је живио 
у Средњему вијеку, када му нијесу разносили име, ни по нашим ни по 
туђим крајевима, Држићи и Гундулићи, Геталдићи и Бошковићи. Што 
се пише и говори више о Дубровнику из новог доба неголи из 
Средњега вијека, узрок је и то што о новијему Дубровнику имамо више 
приступачних извора неголи о старијему: за Средњи вијек, наиме, 
немамо него неколико, готово самих мршавих описа, а уз њих, доиста, 
приличан број већ публикованих повеља, коjе нам уистину лијепо 
служе за политичку хисторију Дубровника, али нам врло слабо 
освјетљују његов унутрашњи живот и културне прилике у којима се је 
он развијао. Специално за ту другу страну дубровачке хисторије, 
обилат су и поуздан извор тек књиге државнога Дубровачкога архива 
са записницима сједницâ вијећâ што су управљали малом републиком, 
с тестаментима, тужбама и пресудама, итд. Особито су важни 
записници вијећа – Великога, у којему су сједила пунољетна властела и 
стварала законе, - умољенога, које је било као сенат (а касније се тако и 
звало), те на темељу тих закона издавало потребите наредбе, које је 
извршивало Мало вијеће с Кнезом (као предсједником републике) на 
челу. На жалост, књиге Дубровачког архива не иду даље од краја XIII 
вијека, па тако о унутрашњему животу Дубровника од средине IX 
вијека, када се први пут појавља у хисторији, до краја XIII знамо врло 
мало. И тако културне прилике у Дубровнику можемо нешто 
темељитије познавати тек од г. 1272, из које нам је године сачуван 
„Статут“ дубровачке опћине, којему се мало касније (г. 1282) 
придружују најстарије књиге архива; за Дубровник Средњега вијека 
имамо и два важна и интересантна описа од два Талијанца што су неко 
вријеме живјели у Дубровнику: та су двојица била, једно, Петраркин 
ученик Иван Равењанин (Johannes de Ravenna), који је г. 1384-1387. био 
нотар (канцелар) дубровачке опћине, а друго, Филип де Диверсис 
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(Philippus de Diversis) који је од г. 1434. ваљда до г. 1441. био учитељем 
опћинске школе. Иако је протекло само нешто више од 50 година 
откада је Равењанин писао свој опис, Диверсис приказује живот у 
Дубровнику сасвим друкчије од Равењанина: истина, може се мислити 
да је Дубровник за то вријеме напредовао, па да је у Диверсисово 
вријеме којешта било боље неголи у доба Равењанина, али, опет, 
разлика у њихову приказивању произлази, без сумње, већим дијелом 
одатле што је Равењанин својим описом, намијењеним пријатељима у 
Италији, дао одушка незадовољству финог Талијанца који је морао 
живјети међу „барбарима“, док је Диверсис свој опис посветио 
дубровачком сенату; па се тако лако разумије да је онај први на сва 
уста грдио, а онај други све и свакога хвалио. По тијем су изворима 
састављене ове сличице, које нијесу никако потпуне, јер су настале 
сасвим случајно: проучавајући дубровачке споменике Средњега вијека 
за дјело о дубровачкој нумизматици, биљежио сам којешта што ми се је 
и иначе чинило интересантним, па то сада овдје износим. 
 Дубровник је, по старом причању, основан у почетку VII вијека 
од избјеглица из римске колиније Epidaurum, која је била ондје гдје је 
сад варошица Цавтат; зато се још дан-данас Цавтат талијански зове 
Ragusavecchia, а у латинским споменицима Civitas (одатле је и настало 
„Цавтат“ или Urbs vetus, тј. „Стари град“, али прва хисторијска вијест 
коју имамо о њему је та да га је око г. 850. велика морска олуја готово 
уништила. Од својега оснивања до почетка XIII вијека, Дубровник је 
био грчки град у српској земљи, али његови становници нијесу били ни 
Грци ни Срби, већ су говорили вулгарним латинским (романским) 
дијалектом који су донијели из своје старе постојбине. Дабоме, како је 
град одасвуда наоколо био окружен српском земљом, то је, без сумње, 
рано почео и процес посрбљавања, тако да су се најкасније г. 1318. 
наредбе власти телалиле по граду не само „латински“ већ и 
„славенски“. Него властела, што се нијесу мијешала с простим 
народом, задржаваше тај романски дијалект све до друге половице XV 
вијека, па је још године 1472. – дакле у вријеме кад су већ пропјевали 
први дубровачки пјесници – одређено да се у вијећима не смије 
говорити славенски, већ само старим дубровачким језиком и обичним 
„латинским“. Та забрана не зна се да је доцније скинута, али помогла 
није ништа, јер од почетка XVI вијека тај се „стари дубровачки језик“ 
више и не спомиње. Нажалост, није нам остао ниједан споменик у томе 
језику, али по неколико ријечи што их спомиње Диверсис, по неким 
облицима у старим дубровачким актима што су писани латински или 
талијански, а нарочито по неким ријечима што су из њега преузете у 
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српски дијалект који га је замијенио у Дубровнику, видимо да је био 
врло сличан говору што се је донедавно још говорио у варошици Крку 
на острву истога имена, а још прије говорио и у осталим нашим 
приморским градовима у којима су се пред најездом Хрвата и Срба 
били склонили „Романи“, тј. потомци римских колониста и 
полатињених Илира. Најинтересантније што можемо констатовати по 
тим ријечима позајмљеним од старога дубровачкога језика, јесте то да 
су дубровачки Романи изговарали ке, ки, како што су сигурно 
изговарали и стари Римљани, а не це, ци, како што ми латински читамо, 
па зато ми Дубровчани још дан-данас говоримо лукијерна (према 
латинском lucerna), кимак (према латинском cimicek), олигањ (према 
лат. loliginem) итд. 
 Како што се је промијенио народ што у Дубровнику живи, 
односно, како што се промијенио његов језик, тако се је промијенио и 
спољашњи вид самога града. Испочетка, прави град био је само на оној 
хриди што је дан-данас његов јужни дио, а сјеверни дио (Пријеко) било 
је предграђе (лат. burgus) које је с градом било спојено мостом преко 
морскога канала који је био ондје гдје је сада главна улица, такозвана 
Плаца. То је предграђе г. 1272. спојено с градом те опасано зидом, а 
ваљада је тада, или скоро затим, и насут морски канал што их је 
дијелио те тако настаде Плаца. То спојење града с предграђем без 
сумње је и јако помогло да се је мало по мало Дубровник посрбио, јер 
сва је прилика да су Романи живјели понајвише у староме граду јужно 
од Плаце, а да су се дошљаци Срби настањивали изван градских зидова 
у „предграђу“; штавише, то нам и тумачи да је Дубровник једини град у 
нашему приморју који у српском језику има чисто српско име што није 
прекројено од старијега латинскога имена; можемо дакле слободно 
узети да се је испрва само то, од Срба насељено, предграђе звало 
„Дубровник“, с друге стране, само стари град да је био Ragusium или 
Ragusa, па кад су се г. 1272 оба мјеста стопила у једно, онда су Срби 
звали Дубровником и цијели нови град, а опет Романи протегли своје 
романско име с романскога града и на српско предграђе. Како се је 
послије те године Дубровник мијењао, не знамо; знамо само да је г. 
1296 велики пожар „уништио готово цијело предграђе и већи дио 
старога града“, а по јединој слици Дубровника коју имамо из средњега 
вијека, види се да је у XV вијеку углавноме имао већ облик што га има 
и сада, иако су се поједине зграде послије тога наново градиле, особито 
послије велике трешње од г. 1667. 
 Какви су били и како су живјели стари Дубровчани, то нам 
најприје нешто оширније прича прије споменути Иван Равењанин, па 
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кад би све било баш тако како је он видио и даље приповиједао, не би 
млађи Дубровчани могли да се поносе својим прецима. Он, наиме, 
налази да Дубровчани немају никакве образованости, јер не маре ни за 
књижевност ни за науке, па духом остају какви су се родили, а по 
природи „жељезно им је срце а камена ћуд“ као што је камено мјесто 
гдје живе, a „живе трбуху, јер им је најглавнија брига да се хране и 
одијевају“. А опет тако зло није било у погледу учења и образовања: 
најкасније г. 1319. био је у граду учитељ у опћинској служби, а г. 1440. 
била су већ двојица – један за млађе а други за старије ђаке; то је ваљда 
постигао тек Диверсис; који је, кад је г. 1434. дошао у Дубровник, 
добио и посебне локале за школу, чега прије није било. Учило се, 
дабоме, само латински, читање, писање, реторика, једноставно 
рачунање и нешто филозофије. Али и поред двојице учитеља и сталних 
локала за школу било је још у XV вијеку аналфабета и међу властелом, 
па је г. 1455. одлучено да ниједан млади властелин не смије ступити у 
државну службу ако не зна читати и писати. У првој половини XV 
вијека почела је влада слати стипендисте на више науке у Италију – 
први пут г. 1433. једног властелина и једног доминиканца; побринула 
се је и за то да се г. 1466. у столној (саборној) цркви уреди библиотека 
– ваљда не само за свећенике него за свакога ко је хтио да чита књиге. 

Морал је био уопће здрав, па злочинства и тежи прекршаји 
доиста се ријетко јављаху, особито код властеле, па је тако врло велики 
изузетак да су г. 1481. два властелина украли нешто сукна из једног 
дућана, али су за то и осуђени на вјешала. Ружан се служај догодио и 
1487. када је свећеник убио другог свећеника зато да га окраде. 
Напротив, неморалности је често било гдје би је најмање смјело да 
буде па је влада у таким случајевима врло енергично поступала: г. 
1328. Велико вијеће тужи архиепископу опата бенедиктинског 
манастира на Локруму што је нађен ноћу «на непоштеном мјесту», али 
нешто касније (г. 1331.) тужи опет у Рим самога архиепископа «због 
његова срамотна живота». Него, тај је архиепископ био Талијан, а то је 
био ваљда и опат на Локруму (тамо је било калуђера из Италије), па 
њихов нечасни живот не иде на рачун Дубровчанâ, док су напротив 
били прави Дубровчани и један свећеник који је г. 1434. завео 
калуђерицу, и калуђерице што су г. 1459. примиле у свој манастир 
мушкарца, и свећеник који г. 1493. осуђен на 8 година тамнице зато 
што је по јавним улицама шетао са женском у мушким хаљинама. Било 
је, дакле, и покварености међу грађанством, па се г. 1409. спомињу и 
јавне блуднице којим је тада одређено мјесто у граду гдје смију 
живјети, а г. 1432. уређено је находиште (које је једно од најстаријих у 



 5 

Европи) за одгајање незаконите дјеце што су се до тада често по 
улицама излагала. Али још више неголи покварености било је 
суровости, па се сваки час чита о крвавим свађама, грдњама и 
псовкама, карактеристично је нпр. да је још г. 1360. забрањивано 
члановима сената да се у сједницама сената вријеђају ријечима и 
рукама, а г. 1472. два властеличића одсјекоше девојци нос и једно ухо, 
не каже се зашто, али се човјек може лако домислити. 

Та горопадност, особито у млађе властеле, била је и узроком да је 
г. 1272. забрањено да ко носи уза се нож или друго које оружје којим се 
боде; г. 1481. та је забрана протегнута на свако друго оружје, а особито 
и на металне кугле које су, без сумње, имале да замијене забрањене 
ножеве. Да се, пак, обноћ чува јавна сигурност, било је већ г. 1272. 
забрањено да ко иде улицом без свијеће, а крчме су морале по ноћи 
бити затворене за свакога, осим за ноћне стражаре који су, вођени од 
једног млађег властелина, сваку ноћ обилазили улицама. 

Против злочинаца и преступника поступало се, како што се је 
свуда у средњем вијеку: вјешало се, затварало у тамницу, одсијецале су 
се руке, уши, нос, вадиле су се очи, глобило се, прогањало из 
Дубровника и његове области; примјера ради, споменућу само казне за 
крађе по статуту од г. 1272. (који је и доцније вриједио): ко нешто 
украде, први ће пут платити четвороструко, али ако нема чим да плати, 
шибаће се ако ствар вриједи мање од 2 перпера (отприлике 2 динара); 
ако вриједи од 2-5 перпера, шибаће се и жигосати; од 5–10 перпера, 
ископаће му се једно око; од 10-20 перпера, изгубиће десну руку, а од 
20 перпера на више, изгубиће оба ока. Тијело објешeног расјекло би се 
на четворо, па би се свака четврт објесила на другоме мјесту, да народ 
види и упамти. Живима је, пак, јавна казна била да би се или жигосали 
на челу или за неко вријеме посадили на кару (као одар), да им се народ 
руга; већ г. 1440. та је кара (која се спомиње већ г 1327) била уза ступ 
на којему се вијао опћински барјак пред црквом Св. Влаха. За вршење 
свих тих тјелесних казни, држао се од г. 1333. посебни крвник (џелат), 
у чију је задаћу ишло и то да разним мукама натјерава суђенике да 
признају своју кривњу – то задње спомињем нарочито зато што многи 
још мисле да у Дубровнику таког мучења није било. До зла Бога су 
биле гадне тамнице – тамне и влажне ћелије под кнежевским двором, 
па сам сенат г. 1485, признава да су неке слушкиње биле преко годину 
дана затворене у тамници «у смраду, голотињи, нечистоћи и свакој 
оскудици, тако да све смрде и изгледају као да су губаве», а г. 1488. 
пуштен је из тамнице постолар који је у њој био шест мјесеци «јер би 
иначе или морао умријети од глади или би га морала опћина хранити у 
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тамници», по чему се види да су несрећници, који су уживали слободан 
стан у опћинској тамници, морали и сами да се прехрањују. – У толикој 
окрутности и нечовјечности пријатно нас дира што је иначе чисто 
аристократска влада признавала и право простога народа: казне за 
властелу биле су доиста много блаже неголи за просте људе, али опет 
глава републике – кнез (који се је мијењао сваког мјесеца) – морао је за 
вријеме своје службе сједити (крајем XIV вијека од јутра до мрака, 
доцније неколико сати сваки дан) под отвореним тријемом своје 
палаче, па је свак имао право да му приступа и да се тужи на неправду 
која му је учињена. Особито лијеп примјер праведности дао је сенат г. 
147.: убити човјека био је велики гријех, убити властелина десет пута 
већи, а опет те је године опроштен сваке казне прост радник који је 
убио властелина јер га је затекао код своје жене. 

Влада се нешто бринула и за јавну хигијену: г. 1272. је наређено 
да свак мора суботом мести улицу пред својом кућом, а г. 1332. 
забрањено је да свиње слободно иду градским улицама; г., пак, 1409. 
издата је наредба да се пси држе о ланцу или да се пошљу изван града. 
Лијечници су се дозивали из Италије, па их налазимо већ у најстаријим 
записницима од г. 1301.: испрва су узимана по два – један «хирург за 
ране» а други «физик» за унутрашње болести, али г. 1440. била су већ 
четворица у служби опћине; г. 1318 помиње се први пут и апотека. 
Иначе су санитарне прилике биле без сумње слабе, тим више што у 
граду није било добре питке воде, док није доведена г. 1430. из 
ближњега Шумета, па је често требало довозити питку воду лађама, без 
сумње из Ријеке и из Жупе. Међу одредбе намијењене јавному добру 
иде и то да је г. 1423. дата некому кућа да отвори у њој крчму, али под 
увјетом да држи справна за путнике два кревета. Ваља да се скоро 
осјећала још више потреба гостионице за странце, јер је г. 1466. узет у 
службу нижи санитетски чиновник који ће пуштати крв коме устреба, 
његовати оне што оболе од куге, а уз то и држати за путнике четири 
меблиране собе – баш он што има посла с кугом! 

Како је Дубровник имао врло мало земље око себе, тако су се 
његови становници морали увијек највише бавити трговином и 
поморством, па зато Равењанин злобно примећује: «Највише се сви 
брину за то да нешто стеку – сиромаштво је срамота а богатство 
највећа хвала», а и Диверсис констатује да се сви баве којим занатом 
или трговином, а да мало који, и међу властелом, живи од ренте. Него 
властела се нијесу смјели бавити ни занатима ни продавањем животних 
намирница. Било им је доста слободно продавати у својему подруму 
вино што су добивали из својих винограда, ма нијесу га смјели сами 
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продавати, већ су морали за тај посао држати посебну слушкињу. У 
старије вријеме било им је још допуштено и продавати у месарници 
месо, али је доцније то више пута забрањивано, задњи пут г. 1332., па је 
при томе и остало. 

У кући муж и отац био је прави господар: он је по статуту могао, 
и против његове воље, да жени сина, ако није још завршио 14 годину 
живота, а преко њене воље затворити у манасттир кћер која није 
навршила 12-сту; одраслому сину могао је забранити да се жени док не 
поуда кћери, а млађој кћери да се уда прије него се уда старија кћи. 
Жена је, дабоме, била само зато ту да пази на кућу и на дјецу а да мужа 
слуша, али опет он није смио да дира у њен мираз. Из куће су владике 
(жене из аристократких кућа) слабо излазиле, а кад су ишле улицом, 
морала је (г. 1440.) пред сваком ићи слушкиња. Уопће жена је мање 
вриједила од мушкарца, па зато њено је свједочанство по статуту 
вриједило пред судом само ако није било мушких свједока; статут није 
женама нити допуштао да се приближавају кући што гори – ваљда је 
мудри законоша рачунао да би оне више одмагале неголи помагале – 
зашто им је г. 1326. забрањено да продавају робу? – У новије вријеме 
властела су се женили само властеоским дјевојкама, али у средњему 
вијеку рекби да су, ваљда само изнимице, узимали и просте грађанке, 
барем тек је г. 1460. створен закон да губи властеоство сваки ко узме 
грађанку, а с њим, наравски, и сви његови потомци; није зато јасно 
зашто се је сљедеће године опет вијећало о томе да властела не ступају 
у сродство с грађанима – можда је том приликом закон од г. 1460. 
протегнут и на дјевојке из властеоских кућа.  

Врло је тежак био положај слугâ и слушкињâ: ако слушкиња 
уведе мушкарца у кућу, имао јој се, по статуту, одсјећи нос; ако слуга 
побјегне од господара, овај може чинити с њим шта хоће, дакле, и 
убити га, а ако би се оженио без господареве дозволе, женидба није 
вриједила – слуге су дакле биле прави робови. Али се зато Дубровник 
може поносити да је он први забранио својим поданицима трговину 
робљем. Та је трговина некако стегнута већ г. 1312., када је забрањено 
возити у Италију Србина или Српкињу без писмене дозволе кнежеве; 
ту се доиста не говори о «робовима», али у ствари су то били 
заробљени или купљени Срби што су се продавали као робови у 
Италији. Формално је та трговина укинута г. 1416., мада је Велико 
вијеће забранило да ико у дубровачкој области тргује робовима а да 
Дубровчани се не смију бавити тим гадним послом ни изван 
дубровачке области; сјетимо се да су тек г. 1792. Данска и Норвешка 
забраниле ту трговину. 



 8 

Зловољни Равењанин само је једну ствар у Дубровнику похвалио 
– архитектуру града, која је доста лијепа и куће које су и споља и 
унутра такве «да љепше се не би нашле ни посред Италије»; њему се, 
без сумње, допало што су у његово доба већ све куће у граду биле 
камене; г. 1320. било је, наиме, одређено да се не смију више градити 
дрвене куће, а које су још остале послије великога пожара од г. 1296., 
оне се смију само споља поправљати, али се не смију мијењати ни кров 
ни тавани, тако да до под крај XIV вијека, када је Равењанин био у 
Дубровнику, није сигурно више било у граду ниједне дрвене куће. 
Напротив, врло је незадовољан с начином како Дубровчани живе у тим 
кућама: немају кревета ни чаршавâ, већ спавају обучени, носе хаљине 
од просте, небојадисане вуне, а сваки дан једу овчје месо и слабо 
печени крух. Ту је Талијанац, хоте или нехоте, генерализирао нешто 
што је ваљда било у најсиромашнијих грађана; али да је још прије 
његова времена могло бити, а код богатијих обично и било, друкчије, 
доказује нам и статут од г. 1272., и још старији «правилник за свадбе и 
миразе» од г. 1235., гдје се спомињу и кревети и друге ствари што им 
припадају, напосе чаршави за кревете и за столове, па скерлетне и 
свилене хаљине, кожуси, чипке, златни и сребрни накит и бисер, а онда 
медени колачи и «торте». За г. 1440. потврђује нам то Диверсис, граде 
красне куће, праве себи и својим женама богате хаљине, свилене и 
вунене, а жене их ките драгим камењем и бисером, златом и сребром, 
приређујући богате гозбе, па «од тога давају и сиромасима, а особито 
свећеницима». «Стару ношњу» у доба Равењаниново, жене нијесу 
никад остављале, а мушкарци ријетко, али г. 1459. забрањено је 
владикама да носе талијанске хаљине, па како је луксуз све више 
растао, г. 1478. забрањене су хаљине од кадифе и бисера, а једно и 
друго смјеле су носити само невјесте за један мјесец послије вјенчања. 
Јесу ли већ у средњем вијеку властела, а напосе кнез, имали некакву 
особиту ношњу као што је јесу имали у новије доба, из споменикâ се не 
види; из њих се само разабире то да дубровачки посланици који су г. 
1331. ишли да честитају краљу Душану пригодом његова вјенчања с 
бугарском принцезом Јеленом, требали су да имају хаљине од истог 
сукна и од исте боје, исто тако бише и г. 1358. прописане хаљине за 
посланике што су ишли да се поклоне новому господару Дубровника, 
угарскому краљу Људевиту Великоме, али се је доцније и код 
посланикâ пазило да не троше превише на хаљине, па им је г. 1494. 
забрањено да узимају хаљине од свиле и скрелета. 

Какви су наши споменици, разумије се само собом да у њима 
нема много говора о народним обичајима коју су у вези са најглавнијим 
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моментима приватнога и јавнога живота. Зато не знамо ништа како је 
ишло при рођењу и крштењу дјетета, а ако нешто знамо о обичајима 
при вјенчању и погребу, имамо да захвалимо готово искључиво 
Диверсису. Истина, за свадбу знамо којешта већ из «правилника» од г. 
1235.: како је требало да буде обучена невјеста и какве је дарове смјела 
примати и давати, напосе да ни она ни младожења нијесу више смјели 
даривати оне што су их изували; надаље, да свадба не смије трајати 
више од једнога дана, а да невјеста и младожења не смију више држати 
уз се – она двије пријатељице, а он два пријатеља – за цијелу недјељу 
дана, већ само за три дана, или највише четири; забрањивано је још 
којешта: и да се праве за свадбу медени колачи и «торте», и да се носи 
иза невјесте преслица, да се она залаже медом када ступа у нову кући 
итд.; напротив се не говори готово ништа о томе каква смије да буде 
свадба и каква је збиља обично била у то доба. Доста потпуну слику 
свадбе даје нам за прву половицу XV вијека Диверсис: осам дана прије 
вјенчања јавља се у столној цркви ко ће кога узети, и у тај дан гости 
заручник пријатеље, а осталој властели, ако је он сам властелин, и 
опћинским чиновницима шаље по четврт «торте» и двије боце вина. На 
дан вјенчања долази ујутро к заручници опћински нотар с два свједока 
да је пита хоће ли да пође за заручника, што она потврђује сасвим тихо 
или наклонивши главу, каткада јој ко око ње главу нагне. Дође затим 
заручник, пред којим иде момчић са запаљеном свијећом те прстенује 
заручницу, а само је поздрави врло тихим гласом. Овјенча се тада 
заручница позлаћеним сребрним вијенцем и покрије по леђима дугим 
шареним плаштом, чији крај носи слушкиња, нагињући се лицем 
готово до земље. Кад је заручница готова, дођу сватови заручникови с 
трубачима и свирачима, родитељи и други ближи рођаци благослове 
заручницу, те се сви упуте пут заручникове куће – најприје његови 
сватови, па заручница међу двије удате рођаке, «које се зову бабице 
(оне је, наиме, уче што треба да ради, оне је увечер лијегају, а сутрадан 
дижу из кревета)», а за њом иду њени сватови. Пошто се у 
заручниковој кући окријепе, иду на вјенчање у столну цркву. При 
повратку из цркве, био је прије обичај, који се сада ријетко држи, да се 
на прагу заручникове куће даје заручници да једе меда и масла, «зато 
да зна примати добро а одбијати зло». Сада се опет госте, али 
заручница не једе, а сутрадан долазе опет на гозбу њени родитељи и 
цијели род, «да виде како је прошла ноћ». Осам дана касније походи 
невјеста родитељски дом, те јој се да шарена преслица с бијелом и 
црвеном вуном и сребрн напршњак, да не дангуби већ да преде и шије, 
али Диверсис мисли да она има доста посла око тога да прича својима 
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како је све у њеној кући. Тако је било око г. 1440., а доцније је то 
мијењано г. 1458. само утолико да се момак не смије женити прије 
навршене 20-те године, ни дјевојка прије навршене 14-те, те да се 
вјенчање има објављивати на шест мјесеци раније. 

Диверсис нам описује и спровод: за покојником (ако је 
властелин) иде кнез и готово сва властела, па многи трговци и 
занатлије, при чему владике с распуштеном косом прате и тјеше 
покојников женски род. Мртво тијело носе властела, врсници 
покојникови, и то само рукама а не на плећима; зато сваки час стају, а 
покојникове рођаке приступају к њему, те му љубе лице и руке, па 
скубу косу и бацају на њега. Пошто се тијело покопа, мушкарци с 
кнезом на челу иду у столну цркву, гдје или сам архиепископ или који 
фратар фрањевац проговори о врлинама покојниковим, те захвали у 
име његова рода, а из цркве иду сви у покојникову кућу, гдје два пуна 
дана заједно сједе те се часте. Жене, напротив, заједно с рођакама 
покојниковим, иду у пријатељску кућу, па и њима који фратар 
фрањевац проговори о покојнику и упућује на добро, а оне затим у тој 
кући за неколико дана жале за покојником. Имају, пак, неке жене које 
за плату иду пред спроводом и туже у вас глас «на начин који се чини, 
онима што нијесу вични пјевању да је пјевање»: то су, дакле, биле 
плаћене покајнице. За простим грађанином кнез не иде, а и мало који 
властелин, нити се иде у столну цркву. – То нам прича Диверсис, а 
иначе знамо још да је г. 1496. одређено да се посмртни говор смије 
држати само над самим покојником и у цркви гдје се укопа, а да су 
двије године касније ограничени трошкови око спровода, ваљда је 
забрањено да се толико људи за неколико дана часте на рачун 
покојников. 

Стари Дубровчани су живјели за свој посао и за кућу, али опет 
требали су и нешто забаве. Интересантно је да је г. 1306. забрањено да 
се не смије играти никакве игре (а ни продавати воће!) у столној цркви, 
а г. 1312. издана је нова забрана да се не смије играти за новац ни у 
једној цркви; г. 1463. збрањено је и играти лопте близу столне и 
фрањевачке цркве. На што су се све употребљавале цркве видимо 
одатле што је г. 1458. забрањено да се у црквама врше лицитације. Али 
влада није радо гледала да се игра за новац, па је зато г. 1410. забранила 
коцке, али ваљда су скоро опет допуштене, јер Диверсис каже да се 
властела у Лужи (а то је била зрада гдје су се сакупљали на разговор), 
играју шаха и коцака; радикална је забрана издана г. 1458.: осим шаха 
забрањене су све «хазардне игре», а нарочито игра карата, «јер су карте 
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пријевара». Забава је била и лов, али г. 1407. забрањено је ловити 
соколовима у градској околици. 

Од јавних забава спомињу се само крабоноси (који носе 
крабуље), то јест маске што су ишле по граду правећи шале и 
задиркивајући, и то не за вријеме поклада (месојеђа) него око Ускрса. 
Ти крабоноси се често спомињу у првој половици XIV вијека, али само 
зато да се забране, јер су – каже се у забранама – били одвећ 
безобразни; г. 1349. коначно су забрањени, па отада даље нема више 
трага маскама, док се нијесу у XVI вијеку појавиле маскиране дружине 
што су пјевале пјесме од маскерате. Али највећа, најљепша и свакому 
Дубровчанину још данданас најмилија забава била је свечаност Св. 
Влаха, дубровачкога заштитника. И њу нам Диверсис описује, по њему 
излази да се је у XV вијеку нешто друкчије славила неголи данданас. 
Главни је дио свечаности била и тада процесија, али док у наше доба 
иде око свега града, тада је ишла само око столне цркве; свећеници су и 
тада носили свете моћи, на челу им архиепископ, а пред сваким 
свећеником је ишао по један властелин (пред архиепископом је ишао 
кнез) или угледнији иностранац, а за сваким опет по један млади 
властеличић који је некад шибицом тјерао људе да не дирају и не љубе 
св. моћи, али у Диверсисово доба људи су се задовољавали да се 
свијећом дотакну моћи: било је, дакле, у XV вијеку више смисла за 
хигијену него ли сада када се допушта да стотине људи један за другим 
љубе св. моћи. Према данашњему обичају двије су се ствари пометле: 
на дан свечев кнез је позивао у своју палачу послије подне омладину 
обојега спола на весеље и игранку, а каткада су још момци, јашући, 
гађали копљима у сребрне прстене, па који би трипут прстен копљем 
однио, тај би га и добио. Свети Влахо је била права дубровачка народна 
слава, па је зато већ г. 1190. три дана прије његове свечаности и три 
дана послије ње могао слободно долазити у Дубровник и у њему бити 
свак који је побјегао из Дубровника, или што је нешто скривио закону 
или што је некому дужан; то је «проштење» г. 1453. продужено на 
седам дана прије и послије свечева дана, само што је г. 1312. укинуто за 
убојице. На ту свечаност су се сакупљали не само сељаци из 
дубровачке области него и из сусједних крајева; штавише, босанска су 
господа и слала своје људе који могу допринијети опћему весељу; тако 
је г. 1422. босански краљ послао за тај дан у Дубровник неке 
лакрдијаше и свираче, а г. 1430. велики војвода Сандаљ своје свираче. – 
Од осталих црквених празника с којима су у вези народни обичаји, 
биће добро да се зна са су (г. 1272.) на Бадњи дан поморци и мрнари 
доносили бадњак кнезу и налагали веселећи се, а он их је за то даривао; 
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што су баш мрнари то чинили, каже колика се важност давала 
поморству у староме Дубровнику.  

Иначе музика и друге лијепе умјетности играју у Дубровнику 
средњега вијека малу улогу: често се спомињу само опћински трубачи, 
који су свирали и код забава (код свечаности Св. Влаха и код свадби), а 
и код спровода; ваљда је за забаве узет г. 1423. у службу један свирач 
гитаре и харфе, док су г. 1449. три француска пјевача узета, без сумње, 
највише за пјевање у цркви. То су све били плаћени људи, па се 
властела нијесу смјела бавити тако «ниским» послом, те је зато један 
Гундулић осуђен г. 1490. на мјесец дана тамнице јер је једном трубио! 
У XV вијеку се спомињу и неки сликари што су радили у Дубровнику: 
г. 1408. дат је стан сликару Милошу (дакле Србину!); г. 1421. и 1423. 
био је у дубровачкој служби Блаж Трогиранин, а г. 1425. опет је дан 
стан сину сликара Стојка (опет Србин), да може наставити очев занат. 
Какви су то сликари били и што су сликали, из споменика се не види – 
можда су, ако не искључиво, а оно понајвише, сликали само собе и 
кућни намјештај; прави је сликар био, напротив, мајстор Ловријенац, 
којему је сенат г. 1489. допустио да у једној опћинској кући слика 
велику слику за столну цркву. 

Од осталих умјетника требало би још говорити о архитектима, 
који су градили у Дубровнику неке знамените зграде још у средњему 
вијеку, али у томе погледу не бих могао изнијети ништа ново, јер је о 
старим дубровачким зградама и њиховим градитељима већ много 
писано. С истога разлога нећу говорити ни о дубровачким научницима 
и пјесницима који су живјели и радили прије краја XV вијека, јер је то 
мајсторски учинио непрежаљени Јиречек. Уопће моје «културне 
сличице», према томе како су постале, не могу бити и нијесу каква 
исцрпна студија већ су фрагментарне биљешке којима хоћу само да 
покажем колико је још важних и интресеантних вијести из наше 
прошлости сакривено у дубровачком архиву, те да је зато скрајње 
вријеме да се послије дугих седам и више година та богата научна 
ризница опет отвори науци. 
 
Овај Решетаров рад изишао је у Српском књижњвном гласнику, Београд, 1922, књ. 
VI, бр. 6, стр. 423-436. У ауторов језик нисмо дирали, уклоњена је само једна 
грешка и правопис је осавремењен. 
           З. К.  


