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ПРЕДГОВОР 

 
У основи ове књиге је текст “Однос према 

српским споменицима у Конавлима” - рад прочитан на 
“Савјетовању о музејској дјелатности, архивима и 
заштити баштине у Републици Српској и Републици 
Српској Крајини”, одржаном у Бијељини у мају 1995. 
године. Зборник радова са тог скупа никада није 
штампан, а опширни изводи из текста су објављени у 
часопису “Погледи” бр. 182., Крагујевац 1995. Текст у 
рукопису је кружио по заинтересованим круговима и 
више пута је коришћен и цитиран, понекад и коректно. 
Први пут је у цјелини објављен на Интернету у оквиру 
Пројекта “Растко-Бока” 2001. године, на српском и 
енглеском језику. 

Због осјетљивости третиране материје (униш-
тавање српских споменика на Приморју, што је увијек 
актуелна и неисцрпна тема), појава оваквог текста на 
Интернету је изазвала различите реакције, већином 
позитивне, али је било и оних других. Управо тим другим 
и другачијим виђењима смо поклонили посебну пажњу у 
другом поглављу, гдје је дата електронска преписка са 
два уважена господина из Конавала, којима се неке 
чињенице нису свидјеле, па су реаговали на приказани 
начин. Начин реаговања, ниво и речник показују у 
најбољем могућем свјетлу оно што се наводи у наслову – 
и српску прошлост Конавала и културни ниво савремене 
Хрватске. На читаоцима је да то просуде. Читаоцима 
дугујемо извињење због израза које у својим писмима 
користе господа из Конавала, која за себе кажу да су на 
културном нивоу “милијарде свјетлосних година” испред 
аутора, али цијенимо да би свака цензура у овом случају 
била неоправдана. 



Ђорђе  Ћапин    СРПСКИ  КОНАВЛИ  И  ХРВАТСКА  КУЛТУРА 
 

 6  
 

У наведеној преписци помињана је и коришћена 
публикација “Народна застава уједињених Хрвата и 
Срба”, коју је издало Цавтатско и конавоско братство, 
штампана у Пасарићевој Српској дубровачкој штам-
парији 1905. године. Зато што у великој мјери потврђује 
тезе изнијете у “Односу према српским споменицима...” 
и износи неке интересантне податке са почетка 20. 
вијека у свјетлу којих се етнички састав Конавала и 
национално осјећање Конављана показује битно 
другачијим од савременог, брошура је дата у цјелини као 
треће поглавље. 

У данашњем времену, оптерећеном политичким и 
недавним ратним сукобима, тешко је о осјетљивим и 
политички злоупотребљаваним питањима говорити 
растерећено и објективно. Тешко је и покушати 
саопштити истину, нарочито истину која не одговара 
неким политичким круговима. Увијек, чак и данас у 
Херцег-Новом, онај који  говори истину, извјесно мора 
рачунати са свакаквим етикетама из политичког 
подземља, нарочито од стране којој истина најмање 
одговара, али и од неких других групација, које су 
декларативно на једној, а стварно на некој сасвим другој 
страни. Опет је на читаоцима да просуде коме ће и на 
основу чега вјеровати. 

 
У Херцег-Новом, децембра 2002. 
 
 

Ђорђе Ћапин 
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Ђорђе Ћапин 
 
 

ОДНОС ПРЕМА СРПСКИМ 
СПОМЕНИЦИМА У КОНАВЛИМА∗ 

 
Овај рад нема претензију да пружи потпун увид у 

број и стање споменика културе у Конавлима, већ само 
да пружи доказе о неким примјерима њиховог униш-
тавања и преправљања. Конавли нису изузетак. Сличних 
примјера има у свим српским земљама, посебно у онима 
које су биле под аустро-угарском окупацијом. Рад на 
откривању бројних фалсификата, од средњег вијека до 
данас, морао би бити један од приоритета наше науке. 
Разбијање јединственог српског етничког и културног 
простора покушава се постићи, између осталог, и 
манипулацијама споменицима, од њихове погрешне пре-
зентације – до простог заобилажења и нерегистровања. 
 

*** 
 

                               
∗ Рад је прочитан 19. маја 1995. године у Бијељини на “Савјетовању о 
музејској дјелатности, архивима и заштити баштине у Републици 
Српској и Републици Српској Крајини”, које су организовали 
Свесловенски савез и музеји Републике Српске и Републике Српске 
Крајине. Изводи су објављени у часопису “Погледи” бр. 182., 
Крагујевац 1995., стр. 36-37. Интегрално је објављен на Интернету 
на адреси: www.rastko.org.yu/rastko-bo/istorija/djcapin/konavli.html, а 
енглеска верзија у преводу Дејана Ђуровића “Relationship Towards 
Serbian Monuments in Konavle” на адреси: www.rastko.org.yu/rastko-
bo/istorija/djcapin-konavli_e.html. 
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Стару словенску жупу Конавле, која на истоку 
граничи жупом Драчевицом (данашња Херцегновска 
општина), а на западу Жрновицом (Жупа дубровачка), 
према Константину Порфирогениту1 населили су Срби. 
Српски и православни карактер Конавли су у потпуности 
сачували до прве половине XV вијека, када падају под 
власт Дубровника. И поред вишевјековне агресивне 
акције Римокатоличке цркве, која  је и успјела да 
покатоличи конавоско становништво, трагови његовог 
православног поријекла видљиви су до данас. 

Конавли се помињу у изворима као једна од жупа 
Травуније или као посебна кнежевина. Област је била у 
саставу српских средњовјековних држава (Дукље, 
немањићке Србије, касније Босне), а са све већим 
слабљењем централне власти прелази из руку у руке 
разних обласних господара. Дубровник 1419. године 
купује од Сандаља Хранића источни дио Конавала са 
Витаљином, а 1426. остатак од војводе Радослава 
Павловића. Вјерски изразито нетолерантни Дубровник 
одмах почиње превођење Конављана у римокатоличку 
вјеру. Акција је спроведена релативно брзо, тако да се 
посљедњи православни свештеник Божидар Тараковић 
помиње 1466. године.2 Активног отпора је било у 
почетку, а пасивног и много касније. Због снажног 
отпора становништва није успио покушај да се у селу 
Светог Ђорђа (данашњи Поповићи), најјачем право-
славном центру, подигне фрањевачки самостан. Народна 
традиција памти убиство два фратра фрањевца, чак и 
мјесто гдје се то догодило.3 Самостан је касније подигнут 
                               
1 Ковачевић Јован, Историја Црне Горе I, Титоград 1967., стр. 291. 
 
2 Вукмановић Јован, Конавли, САНУ посебна издања књ. DXXVII, 
Београд 1980., стр. 36. 
 
3 Вукмановић Ј., н. д., стр. 363. 
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у Придворју.4 Као траг православне прошлости остали су 
бројни топоними са префиксом “грчки”, затим Поповићи, 
Попова глава, Попова њива, Калуђер и сл. 

Дубровачка Република се задовољила формалним 
превођењем становништва у римокатоличку вјеру, али 
углавном није дирала постојеће вјерске објекте и народне 
обичаје. (Разлике између православља и римокатоли-
цизма у XV вијеку нису биле изразите као данас, а за обје 
конфесије је још важио јединствени јулијански кален-
дар). Конављани 1799-1800. године дижу устанак против 
дубровачке властеле, а у рату Руса, Црногораца и Бокеља 
против Француза 1806-1807. године дио Конављана 
прилази савезничкој војсци и пали имовину Дубровчана. 
Тек од пада под Аустрију 1815. године почиње систе-
матска акција на денационализацији, искорјењивању 
старих српских народних обичаја и уништавању и 
преправљању српских споменика. Акција траје до пада 
Аустро-Угарске 1918., а наставља се још већим интен-
зитетом за вријеме тзв. Независне Државе Хрватске и 
комунистичке СР Хрватске у бившој СФРЈ. Све до 
почетка аустријске окупације, па и много касније, 
хрватско име је потпуно непознато у Конавлима. Тек од 
друге половине XIX вијека, када су сви римокатолици 
српског језика проглашени Хрватима, постепено се уз 
притисак власти и Цркве и Конављани почињу изјаш-
њавати као Хрвати. 

Међутим, и поред притисака, највећи број Конав-
љана чува старе српске народне обичаје (крсна слава, 
Божић са бадњацима и сл.), памти своје поријекло (Црна 

                               
4 Топоними “Двор” и “Придворје” се везују за двор дубровачког 
кнеза. Међутим, оближњи топоним “Краљево” указује на старије 
поријекло, на Немањиће. 
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Гора и Херцеговина) и “стару вјеру”.5 До 1941. године се 
многи и формално изјашњавају као Срби римокатолици. 
Задржавање становништва под својом контролом Црква 
постиже разним методама, па и отвореним притисцима и 
пријетњама.6 

Традиција у Конавлима биљежи преко тридесет 
локалитета на којима су биле “грчке” или “православне” 
цркве и “грчка” гробља. Предање биљежи и најмање 
четири православна манастира. За неке цркве изричито 
говори да су грађене “кад је у Конавлима била право-
славна вјера”.7 
 

*** 
 

Споменици културе средњег вијека заслужују 
посебну пажњу и најубједљивије свједоче о право-
славном карактеру Конавала. Управо они (не само у 
Конавлима, како ћемо видјети касније) су све до најнови-
јег доба предмет беспримјерних манипулација, преправ-
љања и уништавања. 

Запањујућа је чињеница да у Конавлима послије 
Другог свјетског рата нису вршена археолошка рекогно-
сцирања и ископавања, или ако јесу, њихови резултати су 
сакривани од научне јавности. Конавли су “празан” 

                               
5 Све до седамдесетих година овог (XX) вијека Римокатоличка црква 
није успјела да искоријени обичај давања помена покојнику 
четрдесети дан послије смрти. На вратима цркве Св. Спаса у 
Витаљини су шездесетих година остављане поруке типа: “Код 
католика помен за мртве послије укопа јест трећи, седми и 
тридесети дан, А НЕ КОЈИ ДРУГИ!” и “Ткогод умре идите сви у 
спровод и на свету Мису, мушки и женске све. Пустите стари 
обичај”. 
  
6 Летак из цркве у Радовчићима (види прилог). 
 
7 Вукмановић  Ј., н. д., стр. 377. 
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простор на археолошким картама, нарочито за средњо-
вјековни период. Треба напоменути да је Дубровачка 
општина била центар туризма бивше СР Хрватске и једна 
од најбогатијих општина у тој републици, па се такав 
однос према културној баштини (за разлику од етничких 
хрватских крајева) не може правдати недостатком мате-
ријалних средстава, а нарочито не недостатком стручних 
кадрова или стручног интересовања. Хрватске власти су 
искључиво из политичких разлога спречавале истражи-
вања, јер би њихови резултати само могли штетити 
хрватском “праву” на окупиране српске земље и 
отвореним територијалним претензијама на друге српске 
области (Бока Которска). Споменици културе нису 
штићени, тако да је њихов број на терену данас мањи од 
иначе оскудних и непотпуних података у литератури. 

Више цркава, које су биле оријентисане ка истоку 
и имале православне олтаре, порушено је у другој 
половини XIX вијека, за вријеме аустро-угарске 
окупације, да би на њиховим темељима или у 
непосредној близини биле подигнуте нове, са другачијом 
оријентацијом и без апсиде. (1885. године је срушена 
црква Рождества Пресвете Богородице из XV вијека 
испод Соко-града, половином XIX вијека црква Св. 
Јована у Љутој, у новије вријеме црква са “грчким” 
гробљем у Рачевом пољу и подигнута данашња Свети 
Рок итд.). Ако се рушење старих цркава и њихово 
“обнављање” може некако и правдати незнањем у XIX 
вијеку, наставак такве праксе до шездесетих и 
седамдесетих година овог (XX) вијека (када постоје 
развијене службе евиденције и заштите споменика 
културе) упућује на намјерно, криминално уништавање 
споменика да би се прикриле њихове православне 
карактеристике. 
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Двије цркве – Светог Великомученика Димитрија 
у Пичетама и Свете Великомученице Варваре у 
Мрцинама, у стручној литератури8 су забиљежене као 
једнобродни храмови са полукружним апсидама, 
православним посветама9 и великим некрополама сте-
ћака. Цркве, које су постојале до средине шездесетих 
година XX вијека, у таквом облику више не постоје. 

Црква Светог Димитрија у Пичетама (Митрова 
црква) је данас грађевина правоугаоне основе, димензија 
5,80 x 3,70 метара, без апсиде (слика 1). На сјеверној и 
источној страни садашњег објекта запажа се већа 
концентрација шута, који уз источни зид формира 
полукружну основу (темељ апсиде). У близини цркве 
нема ни једног стећка. Иза ње су се све до Првог 
свјетског рата сахрањивали православни.10 Сви над-
гробни споменици су данас уништени. 

Црква Свете Варваре (Варина црква) у Мрцинама 
данас такође нема апсиду. На надвратнику је у плитко 
урезаном квадратном пољу уклесан крст и година 1889. 
Како је површина квадратног поља потпуно бијела (слика 
2), са свјежим урезима и траговима длијета, за разлику од 
околних површина које су временом добиле сиву патину, 
фалсификат не може бити старији од седамдесетих 
година овог (XX) вијека. Може се само нагађати шта је 
уништено овом интервенцијом. Сачувана је некропола 
стећака коју мјештани зову “гробље Кулина бана”. Цркву 
Свете Варваре и непосредну околину хрватске оку-
пационе власти су 1992-1993. године претвориле у 
                               
 
8 Ђурић Војислав, Историја Црне Горе II/2, Титоград 1970., стр. 442-
443. 
 
9 Посвећене источним светитељима, уколико се не мисли на писане 
посвете, које данас не постоје. 
 
10 Вукмановић Ј., н. д., стр. 424. 
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утврђене тенковске положаје хрватске војске, што пред-
ставља још једну, у низу злоупотреба споменика. 

Споља је президана и црква Светог Ђорђа у 
Цавтату, али се изнутра још види православни олтар. 
Између два свјетска рата црква је била православна. У 
порти је и сада православно гробље са више гробова 
руских емиграната. 

Црква Светог Димитрија у Габрилима (слика 3)11 
из доба српске државе у Дукљи (XI вијек) најстарија је 
сачувана црква у Конавлима. Оријентисана је према 
истоку; апсида је споља четвртаста, а спољни зидови 
украшени лезенама. У изворном облику су сачуване 
цркве Св. Ане у Ловорну (XIII-XIV вијек) и старија (од 
двије постојеће) црква Светог Спаса у Витаљини (XIV-
XV вијек), обје са православним олтарима, оријентисане 
ка истоку. Црква у Витаљини је ван употребе и 
претворена је у оставу. 
 

*** 
 

Значајно свједочанство православне прошлости 
Конавала су стећци, надгробни споменици XIV-XV 
вијека, карактеристични за српски динарски простор од 
Лике до Скадарског језера, а на сјеверу до Посавине. Од 
аустро-угарске окупације Босне и Херцеговине 1878. 
године до данас стећци су злоупотребљавани у 
политичке сврхе, са циљем изузимања територија на 
којима се налазе из српског националног корпуса. 
Приписивани су без ваљаних доказа историјски и 
археолошки неухватљивим “богумилима” и представ-
љали су камен темељац у грађењу такозване “бошњачке” 

                               
11 Пушић Илија, Црква Св. Томе у Кутима, Зограф 17., Београд 1986., 
стр. 75., сл. 5. 
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односно “муслиманске” нације.* Такве тезе данас већина 
непристрасних истраживача не прихвата, што читаву 
бајку своди на разумну мјеру и све више је приближава 
истини. Данас се поуздано може тврдити да стећци, с 
обзиром на смјештај поред православних цркава (живих 
цркава, црквина и цркава које су касније преузели 
римокатолици), оријентацију исток-запад са главом 
покојника на западу, натписе и орнаментику, те рас-
прострањеност искључиво унутар српског етничког 
простора – припадају вјерницима Источне православне 
цркве.12 

Стећци у Конавлима постоје на више од двадесет 
локалитета и не разликују се од оних у осталим 
дјеловима Травуније. Потпуно се стилски наслањају на 
сусједне области данашње Херцеговине, херцегновског 
краја и Жупе дубровачке. Од поменутих двадесет, 
дванаест локалитета уопште није познато у стручној 
литератури. Стећци данас постоје код цркава Св. Ивана и 
Св. Вида у Водовађи, Мале Госпе испод Сокола, Св. Срђа 
и Вакха и Св. Тројице у Придворју, Св. Варваре у 
Мрцинама, Св. Рока у Ђуринићима, Св. Спаса у 
Витаљини, Св. Ивана у Љутој, Св. Илије у Струјићу, Св. 
Михаила у Миханићима, Св. Димитрија у Габрилима, Св. 
Луке у Бротницама, Св. Ђорђа у Цавтату, Св. Луке у 
Комајима, Св. Ане у Пољицама итд. Преглед није потпун 
и детаљнијим рекогносцирањем би се број локалитета 
највјероватније повећао. Једини натпис на стећку је 

                               
* Ђ. Ћапин:  “Мит о богумилима”, www.rastko.org.yu/istorija/ 
bogumili/djcapin-bogumili_c.html. “Myth about Bogomils” (превод Д. 
Ђуровић), www.rastko.org.yu/istorija/bogumili/djcapin-bogumili_e.html. 
 
12 Глушац Васо, Истина о богомилима, Београд 1941/1945., репринт 
Београд 1992. 
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пронађен у Бротницама.13 Остали ћирилични натписи 
који се помињу у литератури14 данас су уништени. Само 
у Бротницама (Горњи Конавли, уз саму данашњу 
херцеговачку границу) стећци се налазе на својој 
првобитној локацији и оријентисани су исток-запад, док 
су на осталим локалитетима измјештани, намјерно 
ломљени и употребљавани као грађевински материјал. 
Док у сусједним областима данашње Црне Горе и 
Херцеговине постоје само спорадични примјери измјеш-
тања, у Конавлима се може говорити о намјерном, 
систематском ремећењу првобитне оријентације. На 
већини гробаља данас је знатно мање стећака него што је 
наведено у литератури (нпр. Мала Госпа испод Сокола, 
Свети Спас у Витаљини). Велики број стећака је 
секундарно употребљен за нове гробове или за ограде 
црквених порти, степеништа, капије и сл. 
 

*** 
 

На савременим гробљима готово да нема 
надгробних споменика прије 1900. године. Између 
године 1900. и почетка Првог свјетског рата, и неколико 
година послије њега, већина сеоских гробаља је 
обновљена и потпуно измијенила изглед. Уништени су 
скоро сви старији надгробни споменици. Уочено је да се 
на латиничним надгробним натписима са почетка овог 
(XX) вијека понекад мијешају ћирилична слова (гробље у 
Јасеницама и др.). Међу најстаријим натписима је један 
ћирилични са градског гробља у Цавтату, који припада 
римокатоличкој породици Зоре (слика 4): 

                               
13 Бешлагић Шефик, Стећци у Бротњицама, Анали Хисторијског 
института ЈАЗУ VIII-IX, Дубровник 1962., стр. 68-69, сл. 4. 
 
14  Вукмановић Ј., н. д., стр. 424. 
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РАКА 

ПОРОДИЦЕ ЗОРЕ 
ИЗ 

ЦАВТАТА 
ПОДИГНУТА ГОДИНЕ 

1889. 
 

О српском осјећању неких старих Конављана 
римокатолика свједочи латинични натпис на гробу Мата 
Враголова (1907.), такође са гробља у Цавтату: 
 

ДНЕ VI ТРАВЊА ГОД. MCMVII 
ПРЕСЕЛИ СЕ У ВЈЕЧНОСТ 
У ЦВИЕТУ МЛАДОСТИ 

МАТО ВРАГОЛОВ 
ПОКОЈНОГ КАП. СТИЈЕПА 

ВЕЛЕПОСЈЕДНИК И ПРАВНИК 
РОДОМ И ДОМОМ ЦАВТАЋАНИН 

ДУШОМ СРБИН 
БИЈАШЕ МЛАДИЋ ПЛЕМЕНИТЕ ДУШЕ 

ПОШТЕНА СРЦА 
МНОГО УМАН И УЧЕН 

РАДО СЕ ЈЕ С НАРОДОМ БАВИО 
СИРОМАСИМА СКРОВИТО ПОМАГАО 

ПОШТЕНИЈЕМ ОМИЛИО 
НИКОМЕ СЕ НЕ ОМРАЗИО 

УЗ ТО ЗАСЛУЖИО 
ДА БЕЗ РАЗЛИКЕ РОДА И ЗАКОНА 
СВАК ГА ЗАЖАЛИ И ПОЖАЛИ 

ВЈЕЧНА МУ УСПОМЕНА 
 

Ријечи “ДУШОМ СРБИН” су намјерно уништене 
(слика 5). 
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*** 

 
Манипулације споменицима културе нису специ-

фичност Конавала, мада је ту стање далеко горе него у 
другим крајевима, гдје је бројно и организовано право-
славно становништво пружало отпор и углавном очувало 
своје споменике, нарочито цркве. Уништавања споме-
ника и разних подметања има и у Боки Которској. 

На градским вратима Херцег-Новог (Тора) стајао 
је ћирилични натпис који је намјерно уништен.15 
Ћирилични натписи из XVIII вијека на црквама у залеђу 
Херцег-Новог (Свети Спас у Мојдежу, Света Варвара у 
Мокринама), који говоре о обнови тих цркава (дакле о 
њиховој генези из средњег вијека, прије доласка Турака), 
никада нису регистровани ни објављени, а већина цркава 
није проглашена споменицима културе. Рушевине манас-
тира Потпланина у Мојдежу, који се јавља у архивским 
документима кроз читав XVIII вијек16 заштићене су 1957. 
године.17 Иако постоје архитектонски остаци на терену, 
који нису археолошки истражени, манастир је брисан из 
Регистра заштићених споменика. 

Православна црква Светих Врачева Козме и 
Дамјана у Ратишевини (Херцег-Нови), једнобродна гра-
ђевина са апсидом, оријентисана ка истоку, на којој су 
видљиве три архитектонске фазе, од којих прва припада 

                               
15 Поповић Томо, Херцег-Нови, Дубровник 1924., репринт Херцег-
Нови 1982., стр. 253. 
 
16  Црнић-Пејовић Марија, Једно насеље херцегновске општине у 
XVIII вијеку – Мојдеж по документима Архива Херцег-Новога, Бока 
10., Херцег-Нови 1978., стр. 69-76. 
 
17  Рјешење Републичког завода за заштиту споменика културе 
Цетиње бр. 1144/57 у архиви Завичајног музеја у Херцег-Новом. 
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XIV-XV вијеку, никада није регистрована као споменик 
културе. Није обновљена послије земљотреса 1979. 
године. На мјесту Светих Врачева у аустро-угарском 
катастру је убиљежена римокатоличка црква “Сви Свети” 
(кат. чест. 518, бр. 55.). Из катастра је тај погрешан 
податак механички преношен све до новијих топограф-
ских карата Војногеографског института ЈНА (1:50000 
Котор 1, 1967. и 1:25000 Цетиње 1-1, 1974.). Календарско 
поклапање римокатоличког празника Свих Светих (1. 
новембра по грегоријанском календару) са православним 
Светим Врачевима (1. новембра по јулијанском) упућује 
на намјерно подметање. Да је у питању пракса, а не 
случајност, свједочи капела Свих Светих у Доброти 
(Котор), која се у народу још зове “Света Врача”.18 Ме-
ђутим, у случају Ратишевине ради се о цркви која је 
увијек била православна, а налази се у селу у коме 
никада нису живјели римокатолици. 

Црква Пресвете Богородице у Будви је пре-
именована у Santa Maria in Castello, дјелимично пору-
шена 1888. године, а затим претворена у војни магацин. 

Црква Светог Саве Освећеног из XII вијека у 
Будви такође је за вријеме Аустро-Угарске претворена у 
војно складиште. Првобитно је била посвећена Светом 
Марку. Послије 1550. године присвојили су је фрањевци. 
Фалсификован је латински натпис са годином 1112. и 
посветом цркве, који је уграђен у дну јужног отвора за 
носећу греду иконостаса. Слова у средини натписа су 
дубље урезана, што значи да је уклесан пошто је камен 
већ био узидан. Нелогична је сполија са почетка XII 
вијека у цркви која заиста потиче из XII вијека. 
Фалсификатор је очигледно мислио да је црква новија, а 
посвета Светом Сави Освећеном је измишљена да би се 
                               
18 Томић Антун, Топоними Доброте, Годишњак Поморског музеја у 
Котору XXV, Котор 1977., стр. 140-141. 
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сузбијао култ Светог Саве Српског, који је веома раз-
вијен у околини Будве. 

Најотвореније фалсификовање историје у новије 
доба представљају спомен-плоче поводом хиљадуго-
дишњице крунисања хрватског краља Томислава 1925. 
године. Искоришћен је згодан политички моменат 
(рођење принца Томислава Карађорђевића 1928.) и 
еуфорија уједињења и интегралног југословенства, да се 
посију и по српском приморју, далеко ван граница 
Хрватске краља Томислава и преко 250 километара 
ваздушне линије далеко од источне етничке границе 
Хрватске. 
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Прилог: Летак пронађен у цркви у Радовчићима 1992. 
године 
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Слика 1 – Црква Светог Димитрија у Пичетама 
 
 

 
 
Слика 2 – Надвратник цркве Свете Варваре у 
Мрцинама 
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Слика 3 – Црква Светог Димитрија у Габрилима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 4 – Надгробни натпис породице Зоре са градског 
гробља у Цавтату 
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Слика 5 – Натпис на споменику Мата Враголова са 
градског гробља у Цавтату 
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ПРЕПИСКА ПРВА 

 
 

1. 
 

From: “Božo Lasić” <bozo.lasic1@du.hinet.hr> 
To: “Đorđe Ćapin” <capin@cg.yu> 
Sent: Wednesday, November 14, 2001 21:30 
Subject: Konavle 
 

Стоко, нисмо ми Срби!!!! 
 
 

2. 
 

From: “Galerija “Josip-Bepo Benković” Herceg-Novi 
<galerijahn@cg.yu> 
To: “Božo Lasić” <bozo.lasic1@du.hinet.hr> 
Sent: 15. november 2001 9:03 
Subject: Re: Konavle 

 
Поштовани господине са бираним речником, 
 
Нисам навикао на тај ниво комуникације, али узимајући 
у обзир могућност да је ту преовлађујуће Ваше незнање, 
а не Ваша некултура, ипак ћу Вам одговорити и 
поставити једно питање: 
 
Јесте ли чули за друштво “Хрватски и Српски Народни 
Дом” из Цавтата и знате ли како је изгледала његова 
застава? Све то лијепо пише у брошури “Народна застава 
уједињених Хрвата и Срба”, штампаној 1905. у Дубров-
нику у Српској Дубровачкој Штампарији А. Пасарића, 
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која ће се, Боже здравља, појавити и у електронском 
издању.* Ево заставе и остајте здраво. 
 
Ђ. Ћ. 
 
 

 
 
 

 
 

                               
* “Народна застава уједињених Хрвата и Срба” је нешто касније 
објављена у оквиру пројекта “Растко-Бока” на адреси: 
www.rastko.org.yu/rastko-bo/istorija/zastava1905.html. 
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3. 
 

From: “Božo Lasić” <bozo.lasic1@du.hinet.hr> 
To: “Đorđe Ćapin” <capin@cg.yu> 
Sent: Thursday, November 15, 2001 23:41 
Subject: Konavle 

 
“Штовани”, начитани, господине* 
 
Видим, позивате се на моју, како кажете некултуру у 
опхођењу с Вама, на што само могу казати да су, што се 
тиче културе и изражавања Конављани и Остали Хрвати 
увијек били и бити ће милијарде свјетлосних година 
испред Вас и Вама сличних. Наиме ја сам увијек врло 
културан и пристојан у опхођењу с људима који то и 
заслужују, али у случају Вас и Ваших истомишљеника 
није ријеч о људима, већ о лажљивцима, паликућама и 
убојицама или сте можда већ заборавили што нам је све 
наш, како Ви тврдите, братски српски и црногорски 
народ приредио у протеклих дванаестак година, (а 
такођер и у више наврата у осамнаестом стољећу). 
Унапријед Вам се испричавам ако то произлази из мог, 
како рекосте, незнања јер је можда код Вас такав обичај 
да се тако односите према, како сте то дирљиво рекли 
браћи и пријатељима. На то само могу додати сачувај нас 
онда Боже непријатеља. Дали сте си много труда да 
пронађете “доказе” о српским културним споменицима 
на подручју Конавала, па ми никако није јасно како је 
могуће да нисте наишли ни на један чланак хрватских 
повјесничара који би поткријепио, односно потврдио те 
Ваше тезе. Како то да не спомињете стварне чињенице о 
томе да је Бока которска била у саставу Дубровачке 

                               
* Писмо је послато у двије варијанте које се донекле разликују. 
Упореди бр. 4. 
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Републике, па се и Бококоторски заљев назива Заљевом 
хрватских светаца. Надаље у свом тексту позивате се на 
постојање некаквог Конавоско-српског братског друштва 
у Цавтату, на што само могу са жаљењем констатирати 
да је увијек било, а и бити ће издајица и србофила. Но, 
што о свему томе мисле прави Конављани и прави 
Хрвати зорно смо Вам показали за вријеме окупације 
Конавала у протеклом десетљећу, када сте смислили 
идеју о оснивању неке нове “слободне” Дубровачке 
Републике која би остала у саставу бивше СФРЈ. 
Конављани и Дубровчани су, као што је то свима добро 
познато одлучно и децидирано одбили ту Вашу 
“великодушну” понуду, или да се не заваравамо и 
назовемо је правим именом – уцјену па и под цијену 
својих живота. 
 
Конављани ће ипак све то опростити, али НЕ и 
заборавити, “драги” господине, јер – као што то лијепо 
каже Мате-Мишо Ковач у својој пјесми “...гробови у 
житу вјековима клет' ће заборавит никад неће их 
Хрвати!” 
 
Уз савјет да се оставите Конавала и Конављана, 
“срдачан” поздрав.  
 
 

4. 
 

From: “Božo Lasić” <bozo.lasic1@du.hinet.hr> 
To: “Đorđe Ćapin” <capin@cg.yu> 
Sent: Thursday, November 15, 2001 23:42 
Subject: Konavle 

 
“Штовани”, начитани, господине, 
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Видим, позивате се на моју некултуру у опхођењу, е, па 
да Вам кажем да су Дубровчани и Конављани, (па тако и 
ја), по култури милијарде свјетлосних година испред Вас 
и Вама сличних. Наиме ја се итекако културно у 
комуникацији с људима који то и заслужују, а дочим, је у 
разговору с Вама и Вашим истомишљеницима, што ће 
рећи – лажовима, убојицама и паликућама такав ниво 
културе непотребан, односно сувишан. 
 
Надаље се позивате на некакво тамо братство између 
Конављана и Срба, али само не знам гдје су Вам били 
такви осјећаји и таква размишљања у протеклих 
дванаестак година, или сте можда убијали, палили, и 
пљачкали по Конавлима, јер је обичај код Вас да се тако 
односите спрам пријатеља, (што је видљиво из сличних 
похода Црногораца на Конавле и у осамнаестом 
стољећу). Ако је то случај е, онда ослободи нас Боже 
непријатеља. 
 
Видим лијепо сте се ангажирали у проналажењу неких 
тамо, назови, доказа о постојању којекаквих културних 
споменика Срба на подручју Конавала, које, узгред, 
својатате још од петнаестог стољећа, па Вас питам како 
то да у тој Вашој осебујној потрази нисте нигдје наишли 
на такове текстове писане од стране хрватских 
повјесничара, а да не говоримо о томе како Вам је 
промакла чињеница о томе да је Бока которска била у 
саставу Дубровачке Републике, па се и сам Бококоторски 
заљев назива Заљевом хрватских светаца. Позивате се и 
на постојање заставе као доказа српско-хрватског 
конавоског братства, на што само могу са жаљењем 
констатирати, да је увијек било, а и бити ће издајица и 
србофила. Међутим, што Конављани и прави Хрвати 
мисле о Вашем народу и таковом братству зорно су 
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показали за вријеме саме окупације Конавала када је 
покушано оснивање некакве нове Дубровачке републике, 
а која би остала у саставу СФРЈ. Мој народ је тада јасно 
показао да никакве шпекулације и уцјене не долазе у 
обзир, па чак и под цијену људских живота који нама, за 
разлику од Вас значе много! Као прави кршћани 
Конављани ће опростити, али не и заборавити све оне 
страхоте што су нам наша “браћа” Срби и Црногорци 
сервирали у протеклом раздобљу, јер као што лијепо 
каже Мате-Мишо Ковач у својој пјесми “...гробови у 
житу вјековима клет' ће, заборавит никад неће их 
Хрвати!” 

 
Уз савјет да се оставите Конавала и Конављана 
“срдачно” Вас поздрављам. 
 
 

5. 
 
From: “Galerija “Josip-Bepo Benković” Herceg-Novi 
<galerijahn@cg.yu> 
To: “Božo Lasić” <bozo.lasic1@du.hinet.hr> 
Sent: 16. november 2001 10:06 
Subject: Re: Konavle 

 
Поштовани господине, 
 
Усуђујем се да примијетим да се Ваш ниво комуникације 
осјетно поправио од јуче, на моје велико задовољство. 
Још увијек не у тој мјери да га могу назвати 
цивилизованим, али изгледа да иде ка томе. 
 
Не позивам се ни на какво братство “Конављана и Срба”, 
него тврдим да су Конављани етнички Срби, насељени 
највећим дијелом из Црне Горе и Херцеговине, који су до 
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продаје Конавала Дубровачкој републици били право-
славни Срби, а затим све до половине 19. вијека Срби 
римокатолици. Тек од половине 19. вијека полако 
“постају” Хрвати. Тај процес је окончан тек 1941-1945. 
год. Да почетком прошлог вијека у Конавлима, Жупи и 
Дубровнику није био знатан број римокатолика који су се 
национално осјећали Србима, не би се поменуто друштво 
из Цавтата звало “Хрватски и Српски Народни Дом”, 
нити би застава изгледала онако како је изгледала. 
Конавли су 100% римокатолички и у списку од стотинак 
добротвора, утемељитеља и чланова нисам могао 
запазити ни једног јединог православног. Ко ли је дао 
назив штампарији “Српска Дубровачка Штампарија А. 
Пасарића”, ако тамо није било Срба? У тексту “Свечано 
засађење народне заставе уједињених Хрвата и Срба на 
“Маркову Камену”, на брду између Цавтата и Конавала” 
стоји, између осталог, и ово: “Ту је било кршне младости, 
а било је и стараца преко 80 година, како гласовити Перо 
Ласић пок. Ивана од старинске породице конавоске из 
времена Богомилских, како и Нико Летунић “Стричко” 
пок. Ђура, кога позна цијела Херцеговина, како Нико 
Младошевић пок. Мата, назван “Никић” из Витаљине, 
познат у Боци Которској, а били су сви у одијелима 
извезеним златом и сребром, од којих многи вриједе по 
више од 1000 круна.” Јесу ли то “издајице” и “србофили” 
- сви, укључујући и Пера Ласића? 
 
Што се тиче текстова “хрватских повјесничара”, њих има 
мало који се баве Конавлима (ја знам и зашто), а Вама ћу 
бити веома захвалан ако ми пошаљете линкове за таква 
дјела, ако их има на WWW-у. 
 
Није тачно да је Бока Которска икада била у саставу 
Дубровачке републике. Данашња граница Републике 
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Хрватске и СРЈ иде тачно онуда куда је ишла стара 
граница Републике. 
 
Ја лично нисам “убијао, пљачкао и палио” по Конавлима, 
али знам једног Хрвата из Херцег-Новог који је то радио, 
а затим емигрирао и по новинама на Западу давао изјаве 
да је из Херцег-Новог “једва побјегао испод четничког 
ножа”. Када помињете Црногорце и њихове паљевине 
Конавала за вријеме Наполеона – то је потпуно тачно. 
Међутим, нису они палили само по Конавлима, него и по 
Боки и Херцеговини. Није ни Конављанима тај занат био 
стран. (Црногорска крв?). Постоје документи из 18. 
вијека о упадима Конављана (помиње се конкретно Дуба) 
и пљачкама у околини Новога и по Зупцима. 
 
Што се тиче паљевине Конавала 1991., које сигурно 
никоме не служи на част, мислим да је у оној великој и 
крвавој игри у којој су договорно учествовали сви 
тадашњи главари (и српски и хрватски) имало једну 
једину сврху: дефинитивно везивање територије Дубро-
вачке Републике за Хрватску и спречавање формирања те 
“нове” Дубровачке Републике коју помињете. Не тврдим 
да сам у праву, али не видим никакав други мотив за то. 
Ако изађете мало из оквира пропаганде која све при-
казује црно-бијело и заиста погледате истини у очи, 
изненадићете се шта ћете све открити о Конавлима и 
Дубровнику. 
 
Поздрав 
 
Ђ. Ћ.* 
 
                               
* Г-дин Божо Ласић је прекинуо комуникацију и на ово писмо није 
било одговора. 
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ПРЕПИСКА ДРУГА 
 
 

1. 
 

From: “Atlas Hotel Odisej” <hotel.odisej@atlas.tel.hr> 
To: “Đorđe Ćapin” <capin@cg.yu> 
Sent: Friday, December 14, 2001 9:55 
Subject: 

 
Ма не сери будало. Немаш везе са повјешћу кретену 
један црногорски. Како те није срам? 
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2. 
 

From: “Galerija “Josip-Bepo Benković” Herceg-Novi 
<galerijahn@cg.yu> 
To: “Atlas Hotel Odisej” <hotel.odisej@atlas.tel.hr> 
Sent: 16. december 2001 10:56 
Subject: Re: 

 
Поштована господо, 
 
Жао ми је што аутор овог дубокоумног текста не смије да 
се потпише, да бих знао с ким имам “част” да комуни-
цирам на културном и цивилизацијском нивоу каракте-
ристичном за све Србе конвертите који ни сами себе не 
могу убиједити да су Хрвати. 
 
Шаљем Вам један линк да се мало забављате и желим 
Вам сваку срећу и успјех: www.rastko.org.yu/rastko-
bo/mvuksanovic-puovic-katolici_l.html.* 
 
Задржавам право да ово писмо у догледно вријеме 
објавим у некој пригодној форми у контексту културног, 
моралног и цивилизацијског нивоа савремене Хрватске. 
 
С поштовањем 
 
Ђ. Ћ. 
 
 

 
 

                               
*  Линк за фељтон Милана Вуксановића-Пуовића “Истина о Србима-
католицима из Боке”. 
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3. 

 
From: “Atlas Hotel Odisej” <hotel.odisej@atlas.tel.hr> 
To: “Galerija “Josip-Bepo Benković” Herceg-Novi” 
<galerijahn@cg.yu> 
Sent: Friday, December 17, 2001 9:31 
Subject: Re: 

 
Поштована господо, 
 
Вјероватно знате да у Дубровнику постоји нешто што се 
зове архив. Један од најстаријих у свијету. Онај исти што 
сте ви и ваши културно образовани грађани покушали 
сравнити са земљом. Е па нисте успјели и доста тога 
говори о повијести стољећима унатраг. Е па ту све лијепо 
пише. Између осталог пише да сте ви и ваш барбарски 
народ у пар наврата пљачкали и убијали по Конавлима. 
Немате се чиме поносити. Припадате народу који је 
темељито опљачкао Конавле, припадате народу који је 
гађао и бомбардирао стари град, припадате народу којег 
је Хрватска војска побиједила, припадате народу који је 
срамотно и очајнички бјежао са овог подручја чим се 
није ратовало са цивилима него са војском, и припадате 
народу којег је цијели свијет бомбардирао и осудио. 
Може вас једино бити срамота колико мало културе, 
знања, храбрости имате. Једино што вам се може 
признати је да сте темељити пљачкаши. А само да знате, 
народ Конавала је гласао отприлике у омјеру од 98% да 
су Хрвати који желе своју државу, што даље од барбара 
као што сте ви. Ако имате храбрости, објавите ово. А 
између осталог, ако имате имало знања о реалној 
повијести, а не вашој изопаченој, онда ћете знати да не 
само да су Конавле срце Хрватске, него је и Бока 
Которска хрватски териториј. 
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Можеш то објавити кад год хоћеш и гдје год хоћеш. У 
међувремену у својој конфузности јесте ли Црногорци 
или Срби, и колико имате Турске крви у себи, у свој 
својој дегенерираности, желим вам да се напокон 
опредјелите што сте и тко сте. 
 
Хрват из Конавала 

 
 

4. 
 

From: “Galerija “Josip-Bepo Benković” Herceg-Novi 
<galerijahn@cg.yu> 
To: “Atlas Hotel Odisej” <hotel.odisej@atlas.tel.hr> 
Sent: 17. december 2001 12:19 
Subject: Re: 

 
Поштована господо “Хрвати”, 
 
Ово је већ друга преписка са господом из Конавала, која 
почиње са конавоске стране изразима какве ми не 
користимо у нормалној комуникацији, да би се тај ниво 
касније поправио, што говори о очигледном цивили-
зацијском утицају на наше поштоване комшије и 
сународнике. 
 
Цијеним да ће потписник који мисли да је “Хрват из 
Конавала” временом смоћи храбрости да се потпише 
својим правим именом и презименом, осим ако се из 
неких разлога не стиди. 
 
Из оба писма могу само закључити да “Хрвата” из 
Конавала нешто много боли, али није из неких разлога 
успио да објасни шта. Замолио бих Вас да покушате 
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навести у неком логичком слиједу у чему је Ваш 
проблем. Редовно гледам Хрватску телевизију, па ми је 
позната шема и ниво те пропаганде. Зато нема потребе да 
трошите вријеме понављајући исте фразе. 
 
Усредсредите се на оно што мислим да је Ваш проблем: 
Покушајте прво себе да убиједите да сте Хрвати, а онда 
идите даље. Да се не бих понављао, шаљем Вам у 
прилогу моју преписку са уваженим Божом Ласићем, 
кога ћете пуно поздравити у моје име, а нешто 
материјала о Конавлима ћете наћи на сајту “Растко-Бока” 
(www.rastko.org.yu/rastko-bo). Ту се понегдје третирају и 
извјесне крађе и пљачке које су Конављани чинили по 
Боки. Ваљда зато што је Бока, како кажете “хрватски 
териториј”, а Конављани су поријеклом Црногорци, па 
им то дође као нека навика. 

 
Захваљујем на дозволи за објављивање. Недостаје само 
Ваше цијењено име. 
 
С поштовањем 

 
Ђ. Ћ. 

 
 

5. 
 

From: “Atlas Hotel Odisej” <hotel.odisej@atlas.tel.hr> 
To: “Galerija “Josip-Bepo Benković” Herceg-Novi” 
<galerijahn@cg.yu> 
Sent: 17. december, 2001 14:05 
Subject: Re: 

 
Ма јебали су вас турци 400 година. И матере ваше а бит 
ће и ваше очеве. Турчин си у срцу и души, хтио не хтио, 
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али ти је то тешко признат. Није ли вам довољан доказ 
колика сте стока, кад вас и НАТО бомбардира. Има ли 
горе увреде него рећи некоме да је црногорац или србин. 
Па нема горе увреде. А и ти си сам свјестан колика је то 
увреда кад инзистираш да људе називаш тим погрдним 
именом. Знаш ли уопће што си. Јеси ли црногорац или 
србин. Па вама ни самима није јасно што сте. Толико сте 
дегенерирани да вас је пола увјерено да сте срби а пола 
да сте црногорци. Свако нормално људско биће би се 
срамило, говориш о култури а дошли сте овдје стари град 
бомбардирати. Стоко једна. А бјежали сте ко зечеви кад 
се требало борит. Знате на што се то своди: разбојници, 
барбари и кукавице. То ће ваша дјеца знат о теби и твојој 
генерацији. Немаш што говорит о култури. Култури ни 
трага у понашању и дјелима. Ја немам што теби 
објашњават што сам и ко сам. Само да знаш да нас 
Хрвате није брига што ти мислиш, можемо живјет без вас 
пуно боље него с вама, хвала богу да смо вас се рјешили. 
Ако ти мислиш да је било тко из Хрватске тко се осјећа 
Хрват, било што друго, најгоре што му можеш рећ је да 
је црногорац или србин. И то је иронично, што 
инзистираш уврједљивим текстом, а најоштрије оружје је 
да блатиш људе да су твог порјекла. 
 
 

6. 
 

From: “Zavičajni muzej Herceg-Novi” <muzej@cg.yu> 
To: “Atlas Hotel Odisej” <hotel.odisej@atlas.tel.hr> 
Sent: 17. december 2001 16:08 
Subject: Re 

 
Уважени безимени господине, 
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Са жаљењем морам констатовати да Ваш ниво кому-
никације опада, што ћемо свакако поправити временом. 
У сваком случају, још увијек је на вишем нивоу од оног 
из првог писма. Мислим да ће наша будућа размјена 
мисли осјетно утицати на подизање Вашег културног 
нивоа и савладавање правописа и српске граматике. 

 
Прво писмо је без потписа, у другом сте се потписали као 
“Хрват из Конавала”, а треће је опет без потписа, што 
говори да изгледа нисте баш сигурни у своје хрватство, а 
то је још један значајан корак ка потпуној самоспознаји. 
Знам да Вам није лако и искрено с Вама саосјећам. 
 
Потпуно је бесмислено да неко ко не смије да се потпише 
(или се стиди свог имена и презимена) некога назива 
кукавицом. Нарочито ако је прави Конављанин, дакле 
дијелом племенитог дубровачког поријекла. (Ово у вези 
матера и очева са почетка Вашег последњег писма. 
Претпостављам да знате историју Вашег родног краја, па 
знате на шта мислим). 

 
Ако Вас није брига шта ја мислим, зашто ми уопште 
пишете и зашто се толико нервирате? 
 
Што се тиче Срба и Црногораца – Срби су народ који 
живи у више области, па се регионално означавају као 
Црногорци, Херцеговци, Конављани, Личани, Шума-
динци и тако даље. Ту нема ништа нејасно. Једини 
проблем са својим идентитетом имају конвертити – 
Срби који хоће да постану у националном смислу нешто 
друго. Видите, помало се приближавамо суштини Вашег 
личног проблема. 
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У чему је разлика између НАТО бомбардовања и 
бомбардовања Дубровника? Оба помињете, али у два 
различита контекста. Будите љубазни па ми објасните 
разлику. 
 
Када ријешите тешку дилему о Вашем етничком пори-
јеклу, надам се да ћете ријешити и ону приватну, па ћете 
се једном и потписати својим именом. То ће бити 
најбољи доказ Ваше храбрости, а била би велика штета 
да се Ваше цијењено име не појави када ово објавимо. 
 
С поштовањем 
 
Ђ. Ћапин* 
 
 
 

 
                               
*  Безимени “Хрват из Конавала” није одговорио. 
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III 
 

НАРОДНА ЗАСТАВА 
УЈЕДИЊЕНИХ ХРВАТА И 

СРБА 
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НАРОДНА ЗАСТАВА 
 

УЈЕДИЊЕНИХ 
 

ХРВАТА И СРБА 
 
 

ИЗДАВАТЕЉ: 
 

ЦАВТАТСКО И КОНАВОСКО БРАТСТВО 
 
 
 

САДРЖАЈ: 
 

1. Слика “Народне заставе” уједињених Хрвата и 
Срба. 

2. Статут друштва “Хрватски и Српски Народни 
Дом” у Цавтату. 

3. Именик првих чланова. 
4. Свечано засађење народне заставе на “Маркову 

Камену”, на брду између Цавтата и Конавала. 
5. Молба родољубима. 

 
 
 
 

ДУБРОВНИК 
 

Српска Дубровачка Штампарија А. Пасарића 
 

1905. 
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СТАТУТ 

Друштва “ХРВАТСКИ И СРПСКИ 
НАРОДНИ ДОМ” 

у Цавтату* 
 
 

ДУБРОВНИК 
Српска Дубровачка Штампарија А. Пасарића 

 
1904. 

 
 

I Име и сједиште. 
 

§ 1. 
 
Друштву је име “Хрватски и Српски Народни 

Дом” с насловом “Цавтатско и Конавоско Братство”. Сје-
диште му је у Цавтату а подружнице у овећим селима 
Конавала. 
 

 
II Сврха и како да се постигне. 

 
§ 2. 

 
Сврха је друштву просвјетна и народна а састоји 

се у буђењу народне свијести племена хрватскога и 
српскога, у његовању братске љубави између Цавтата и 

                               
* Захваљујем г. Милану Вуксановићу, г. Веселину Песторићу и 
Градској библиотеци и читаоници Херцег-Нови на уступању ове 
публикације. 
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Конавала, као и у промицању што тјеснијих одношаја и 
веза Цавтата и Конавала с Дубровником, Боком Котор-
ском, Далмацијом и с Херцеговином, у културном и 
економском погледу. 
 

§ 3. 
 

У ту сврху друштво ће: 
1) приређивати сијела, састанке, забаве, представе и 

пучке игре у сједишту и по Конавоским селима; 
2) држати вечерња књижевна и социјална предавања 

у друштвеним просторијама, у сједишту, и не-
дјељна поподневна пучка предавања, о свему што 
је народу потребито знати, по селима; 

3) подузимати излете у Дубровник и околицу, у Боку 
Которску и у погранична села Херцеговачка о 
благданима и сајмовима; 

4) оснивати пучке књижнице по Конавлима; 
5) градити, с временом и ако потпора домородаца 

буде издашнија, “Народни Дом” у Цавтату и 
“Сеоске Куће” у овећим селима Конавала. 

 
§ 4. 

 
Ако би Опћина Цавтатска и Конавоска, кроз прве 

три године постојања друштва, извела градњу Опћин-
скога Дома у Цавтату и сеоских кућа у Конавлима, 
друштво је у дужности, мјеште да гради властити дом и 
сеоске подружнице, заискати и у случају приволе унај-
мити дотичне просторије у Опћине за све вријеме 
постојања својега. 
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§ 5. 
 
У свеукупном друштвеном дјеловању искључена 

је свака било вјерска било политичка тенденција. 
 

 
III Средства. 

 
§ 6. 

 
Друштво ће се уздржавати приносима чланова: 1) 

дароватеља; 2) утемељитеља; 3) редовитих и 4) ужи-
ватеља. Најиздашнију потпору друштво очекује од оно 
двије тисуће Цавтаћана и Конављана расијаних по 
Америци, Египту, Аустралији и т. д. 
 

 
IV Друштвена знамења. 

 
§ 7. 

 
Толико у сједишту друштва у Цавтату, колико у 

свим подружницама по селима имају бити постављене за 
вазда слике Пропетога и слика Ћесарова. 
 

§ 8. 
 

Исто тако у свим друштвеним просторијама, било 
у сједишту било по селима, имају бити постављени за 
вазда натписи са друштвеним геслима. 
Та су гесла: 

1) Једини непријатељ – незнање; 
Једино средство – љубав; 
Једина сврха – слобода. 
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2) Брат је мио, био Хрват, Србин био. 
3) Балкан Балканцима. 

 
§ 9. 

 
У свим просторијама имају бити: 1) карта Хаб-

збуршке монархије у српско-хрватском издању; 2) карта 
Балканскога Полуострва. 
 

§ 10. 
 

Сувише моћи ће се друштвене просторије окитити 
и сликама из хрватске и српске повјести, као и сликама 
заслужних мужева племена хрватскога и српскога, ако то 
ријеши скупштина чланова утемељитеља су двије тре-
ћине гласова. 
 

§ 11. 
 

У такве мужеве имају се убрајати само они, чије 
заслуге буду у народу признате десет година иза њихове 
смрти. 
 

§ 12. 
 

Слике и потписи свих чланова дароватеља и свих 
чланова утемељитеља сачуваће се за вазда и биће изло-
жени у сједишту друштва у два посебна оквира. 
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V Друштвени барјак. 
 

§ 13. 
 

Друштвени је барјак “Народна застава уједињених 
Хрвата и Срба”. На застави су двије врпце, једна у 
хрватским а друга у српским бојама. Боје су на застави 
положене овако: 
 

црвено црвено 
модро бијело 
бијело модро 

 
 

VI  Друштвени знак. 
 

§ 14. 
 

Друштвени је знак црвена кокарда с бијелим 
рубом, којој су тракови један у хрватским а други у 
српским бојама. На траковима је друштвено име и 
наслов, а на црвеном пољу кокарде друштвено гесло: 
“Брат је мио, био Хрват, Србин био”. 
 

 
VII Дружинари. 

 
A. Редовити. 

 
§ 15. 

 
Дружинар може бити толико стојник у Цавтату и 

Конавлима, колико и онај који пребива у другом којем 
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крају, па и у иноземству, ако је Хрват или Србин из 
Ћесаровине. 
 

§ 16. 
 

Чланови се разликују у: 1) добротворе; 2) уте-
мељитеље; 3) редовите и 4) уживатеље. 
 
 

§ 17. 
 

Добротвори су они који, било при оснутку 
друштва, било кроз прву годину постојања његова, 
уплате једном за вазда у друштвене сврхе износ од 
најмање круна двјеста, без икакве даљне обавезе, или 
они, који, пошто мине прва година постојања друштва, 
уплате једном за вазда у друштвене сврхе износ од 
најмање круна петсто. 
 

§ 18. 
 

Утемељитељи су они који у истину судјелују 
утемељењу друштва, наиме они који, боравећи у ово-
земству, пријаве се као утемељитељи до дана 31. 
дећембра 1904, а боравећи у иноземству, до дана 31. 
дећембра 1905. Кад споменути рокови мину, друштво не 
ће примати нових чланова утемељитеља. 
 

§ 19. 
 

Чланови утемељитељи, приступајући друштву, 
уплаћују у друштвену благајницу круна 20, а обвезују се 
за десет година уплаћивати круне двије мјесечно. 
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§ 20. 
 

Утемељитељи уз то, приступајући друштву, дају 
ову изјаву: “Приступајући друштву “Народни Дом” у 
Цавтату, као члан утемељитељ, изјављујем да пристајем 
уз начело да су Хрвати и Срби два равноправна племена 
једнога те истога народа, и дајем ријеч поштена 
родољуба, да ћу то начело у свакој пригоди живота не 
само поштовати већ и провађати и да не ћу докле год 
будем члан друштва ишта на његову штету подузимати. 
Пристајем да будем из друштва искључен губитком свих 
права што их друштвени статут зајамчује, ако скупштина 
чланова утемељитеља су двије трећине гласова, без 
навођења каквих разлога, пронађе да нијесам своју ријеч 
одржао”. 
 

§ 21. 
 

Свак, мушко и женско, добра гласа и понашања, 
био господар или кмет, био грађанин, варошанин или 
сељак, био католик, православни или муслим, може да 
буде примљен за члана утемељитеља. 
 

§ 22. 
 

Редовити су чланови они, који се као такови 
писмено обрате на друштвено представништво, а скуп-
штина чланова утемељитеља њихову понуду прихвати. 
Ко на приједлог не добије одговора кроз мјесец дана, 
сматра се да није примљен. Друштво не дава никому 
разлога о својим одлукама. 
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§ 23. 
 

Редовити чланови обвезани су за три године 
уплаћивати сваки мјесец унапријед круне двије. 
Скупштина чланова утемељитеља су двије трећине 
гласова може у свако доба, без навођења каквих разлога, 
искључити их из друштва. Чланови редовити имају 
активно и пасивно право гласа у избору представништва. 
 
 

§ 24. 
 

Чланови уживатељи јесу они, који пријавивши се 
у ту сврху уплаћују сваки мјесец унапријед круну једну. 
Скупштина чланова утемељитеља одлучује о њихову 
примању. Уживају сва права чланова редовитих изим 
права гласа. 
 

§ 25. 
 

Ко за три мјесеца заостане у исплаћивању 
прописанога приноса може бити искључен из друштва, 
губитком свих дојакошњих права; ко за шест мјесеци 
заостане, пошто буде опоменут, мора бити искључен из 
друштва. Друштву је пак зајамчено право заискати одмах 
исплату цијелога доприноса за све вријеме за које се 
дотични обвезао. 
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B) Изванредни 
 

§ 26. 
 

Ако је стојник у Цавтату и Конавлима који 
Словенац или Бугарин, може да приступи друштву као да 
је Хрват или Србин. 
 

§ 27. 
 

Други пак стојници, било којега језика, ако су 
добра гласа и понашања, могу приступити друштву као 
чланови редовити. Уживају сва права чланова редовитих 
изузам пасивно право гласа у избору представништва. 
 
 

§ 28. 
 

Језик италски, као вјековни културни језик 
балканских Славена на Јадранском мору, поштован је у 
друштвеним просторијама. Свак се њиме може служити 
исто као и народним. 
 

§ 29. 
 

Иностранцима које било народности, што путују 
науке или забаве ради – за цијело вријеме привременога 
боравка њихова у Цавтату и Конавлима – слободан је уз 
пријаву приступ у друштвене просторије, а дружинари, 
којима је дотични инострани језик познат, у дужности су 
да се гостима ставе на расположење. 
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VIII Друштвена имовина 
 

§ 30. 
 

Чланови утемељитељи искључиви су господари 
свеколике друштвене имовине. Чланови добротвори има-
ју једнака права као и чланови утемељитељи. Сваки члан 
утемељитељ или добротвор може назначити ону особу на 
коју ће иза његове смрти пријећи права његова. Ако то 
пропусти, права преминулих чланова прелазе на остале. 
Свако право престаје својевољним иступом из друштва. 
 

§ 31. 
 

Ако се друштво развргне закључком скупштине 
чланова утемељитеља, о друштвеној се имовини има 
одлучити апсолутном већином гласова. Ако друштво 
распусти надлежна власт, друштвена се имовина има 
раздијелити у једнаке дијеле међу тадашње чланове 
утемељитеље. 
 

§ 32. 
 

Ако који члан, за што веће промицање 
друштвених циљева, стави на расположење друштва 
властите књиге, слике, новине или што друго, слободан 
је у свако доба то друштву одузети. Друштво је с тога у 
дужности најдаље кроз 3 мјесеца од пријаве повратити 
дотичну ствар власнику. О преданим стварима које су 
власништво појединих чланова има се водити редовит 
посебни инвентар. Друштво са својом имовином јамчи за 
штету. 
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IX Друштвено представништво 
 

§ 33. 
 

Друштвено представништво састоји се од 23 лица, 
од којих најмање 12 морају бити чланови утемељитељи, 
настањени у Цавтату или Конавлима. 
 

§ 34. 
 

Та су лица: 1) предсједник; 2) потпредсједник; 3) 
тајник; 4) благајник; 5) шест управитеља; 6) четири 
редатеља представа, забава и пучких игара; 7) два 
књижничара; 8) четири члана часнога суда и 9) три 
барјактара. 
 

§ 35. 
 

Предсједник заступа друштво у јавности и пред 
властима, сазивље и предсједа друштвене скупштине, 
скупштине чланова утемељитеља, сједнице управе, 
сједнице часнога суда и редатељног одбора и потписује 
све друштвене списе. Дужан је сувише сазвати 
скупштину чланова утемељитеља кад год то заиште десет 
чланова утемељитеља. Подпредсједник замјењује пред-
сједника кад је запријечен. 
 

§ 36. 
 

Тајник води и потписује записнике свих 
друштвених сједница и скупштина. 
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§ 37. 
 

Благајник води благајницу и потписује с 
предсједником све односне списе. 
 

§ 38. 
 

Управа састоји од друштвенога предсједника, 
тајника и благајника, те од шест управитеља. Она води 
друштво, а одговорна је скупштини чланова утеме-
љитеља. Гласује редатељном одбору и књижничарима 
потребите своте у границама прорачуна. 
 

§ 39. 
 

Књижничари руководе све после књижнице, 
набаву, чување и посуђивање. Једном је повјерена главна 
књижница у сијелу друштва, док други води надзор над 
сеоским подружницама. – Одговарају управи за трош-
кове. 
 

§ 40. 
 

Редатељни одбор састоји од друштвенога 
предсједника, тајника и благајника, и од четири 
редатеља. У одређивању представа, забава и пучких 
игара, овај је одбор независан, а одговоран је управи за 
трошкове. 
 

§ 41. 
 

Часни суд састоји се од друштвенога предсједника 
и од четири суца. Сврха му је да пресуђује о личним 
споровима дружинара у друштву. Закључцима часнога 
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суда дужни су се дружинари покорити. часни суд може 
забранити којему члану приступ у друштвене просторије 
највише за осам дана. 
 

§ 42. 
 

Барјактарима је повјерена друштвена застава у 
свим свечаним пригодама. Кад је друштво под барјаком, 
сви чланови друштва морају носити на прсима 
друштвени знак, а барјактари морају уз то бити одјевени 
у народно Конавоско одијело и провиђени народним 
оружјем. Тога ради могу бити барјактари пучани 
овлаштени за ношњу оружја. 
 

 
X Скупштине и сједнице 

 
§ 43. 

 
Толико управа, колико редатељни одбор, колико 

часни суд, закључује апсолутном већином гласова. 
Закључци су ваљани ако је свим дотичним члановима, 
који нијесу одсутни, редовито јављен дневни ред 
сједнице а приступило их је, осим предсједника или 
подпредсједника, најмање тројица. 
 

§ 44. 
 

Друштвена скупштина свих чланова дароватеља, 
утемељитеља и редовитих бира представништво. Та 
скупштина бива сазвана огласом, који мора остати 
изложен у друштвеним просторијама најмање мјесец 
дана прије скупштине. Закључци су ваљани ма колико 
чланова приступило. 
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§ 45. 

 
Скупштина чланова утемељитеља гласује 

предрачун и коначни рачун; она је једина позвана да 
одлучује о примању нових чланова, о искључењу којега 
члана, о промјени које одредбе овога статута и о 
развргнућу друштва. Она може да уништи сваки 
закључак управе, редатељног одбора, часнога друштва па 
и друштвене скупштине. Она сувише може у свако доба 
наредити предсједнику да сазове главну скупштину за 
избор новога представништва. 
 

§ 46. 
 

Чланови дароватељи и чланови утемељитељи 
могу гласовати и по пуномоћнику, који мора бити 
такођер члан утемељитељ. 
 

§ 47. 
 

Скупштина чланова утемељитеља не може бити 
држана, ако није доказано, да је позив са дневним редом 
био послат на вријеме свим члановима утемељитељима. 
 

§ 48. 
 

Предложити и гласовати коју промјену овога 
статута могу само двије трећине свих чланова уте-
мељитеља. Између приједлога и гласовања мора протећи 
три мјесеца. 
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§ 49. 
 

Изузам сад наведени пропис, закључци скупштина 
чланова утемељитеља ваљани су, ако је приступила 
најмање четвртина свих чланова с једном трећином свих 
гласова. 
 

§ 50. 
 

Скупштина чланова утемељитеља закључује 
апсолутном већином гласова: 1) о примању нових чла-
нова и о 2) предрачуну и коначном рачуну, дочим за 
закључке о искључењу којега члана, о уништењу којега 
закључка управе, часнога суда, редатељног одбора и 
друштвене скупштине потребите су двије трећине гла-
сова. За закључке о примању нових чланова и о ис-
кључењу којега члана одређено је тајно гласовање. 
 

 
XI Оснутак. 

 
§ 51. 

 
Друштво ће се сматрати правоваљано устројено, 

нетом надлежна власт пронађе да га не забрани и нетом 
се у њ упише најмање тридесет чланова утемељитеља и 
шездесет чланова редовитих или уживатеља. 
 

§ 52. 
 
До правоваљаног устројења друштва, сва права 

чланова утемељитеља има одбор промицатеља. 
 
 



Ђорђе  Ћапин    СРПСКИ  КОНАВЛИ  И  ХРВАТСКА  КУЛТУРА 
 

 65  
 

 
Бр. 16942/VIII 

Задар, 25 Свибња 1904. 
 
Намјесништво налази да не забрани у смислу § 6 закона о 
праву удруживања дне 15 новембра 1867 Д. З. Л. Бр. 134 
наумљено устројење друштва Хрватски и Српски 
народни дом са сједиштем у Цавтату на основи правил-
ника приказаног поднеском de praes. 2 свибња т. г. 
 
Након конституирања друштва просто је друштвеној 
управи потражити, да буде у смислу § 9 наведеног закона 
посвједочен законити опстанак друштва, за коју сврху 
треба изнова посебним поднеском подастријети прило-
жени примјерак друштвеног правилника. 
 
Опажа се овом пригодом, да кад би друштво намјеравало 
у смислу §§ 1 и 39 друштвеног правилника основати 
подружница имало би се исто тако амо подастријети 
правилник истих у 5 примјерака. 
 

За ћ. к. Намјесника 
 

Nardelli 
 
 
 
Nr. 11941 

Дубровник 28 Маја 1904. 
 
По налогу ћ. к. Намјесништва од 25 Маја 1904 бр 
16942/VIII достављам Тому Одбору приложену Намјес-
ништвену одлуку, а истодобно упозорити ми је то из 
отписа друштво да што се тиче сијела, састанака, забава, 
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представа, излета и т. д. предвиђених у § 3 правилника, у 
колико би они спадали у врст јавних продукција, 
друштво ће бити дужно држати се односних, за то 
постојећих прописа. Надаље упозорити ћу исто друштво 
да мора у свим пригодама када буде извјесити свој 
барјак, уза њ и то на почастном мјесту, постави 
аустријанску заставу, и да друштво, и ако по своме 
правилнику има право да се служи реченим барјаком, 
ипак није изузето од дужности да се гледе његове јавне 
упорабе мора подврћи свим одредбама које политичка 
котарска власт, као власт јавне сигурности изда у 
предмету. Коначно упозорити ћу јоштер друштво да 
право ношења оружја народног, како је наведено у § 42 
друштвеног правилника, не припада члановима друштва 
као таквим већ само онима, који су на то индивидуално 
уоблашћени. 
 
Ц. к. Намјесништвени Савјетник Управитељ кот. 
Поглаварства 
 

Nasso 
 
 
 

ИМЕНИК ПРВИХ ЧЛАНОВА 
 

 
А. Добротвори 

 
Bianchi Антун Антунов, велепосједник у Цавтату, 
подузетник у Каиру. 
Љубић Јосип Динков, “Илд Богданов”, ћ. к. котарски 
судац Цавтата и Конавала. 
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Рачић Иво пок. Николе, велепосједник и власник 
пароброда “Цавтат”, “Стон” и “Груж”. 
Враголов Бошко Николин, велетржац и опћински 
присједник. 
 

 
B. Утемељитељи. 

 
Летунић Нико “Стричко” пок. Ђура, трговац из 
Миханића од Конавала. 
Дробац Паво пок. Миха, капетан дуге пловидбе, из 
Комаја од Конавала. 
Малошевић Михо пок. Стијепа, велепосједник у 
Цавтату. 
Скурић Михо пок. Луке, капетан дуге пловидбе из 
Чилипа од Конавала. 
Антуновић Мато “Матић” Ђуров, посједник и бивши 
главар Ђуринића од Конавала. 
Водопић Нико пок. Балда, посједник и опћински 
вијећник из Ловорна од Конавала. 
Пушић Петар пок. Ивана, сеоски главар Дунава од 
Конавала. 
Рачић капетан Илија, управитељ дубровачког 
паробродарског друштва “Зора”. 
Матковић Иво Михов, посједник и сеоски главар Дубе 
од Конавала. 
Калачић Луко пок. Вице, ћ. к. биљежник у Цавтату. 
Рајчевић Влахо пок. Петра, трговац у Цавтату. 
Аркулин Мато “Мартин”, трговац и опћински вијећник 
из Љуте од Конавала. 
Аркулин Јаков пок. Ивана, трговац у Цавтату. 
Марић Нико пок. Рада, посједник и сеоски главар 
Витаљине. 
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Љубић Ђуро пок. Пера, посједник из Радовчића од 
Конавала. 
Станош Иво пок. Ива, поморски капетан из Цавтата. 
Михочевић Ђуро пок. Пера, трговац из Придворја од 
Конавала. 
Калачић Иво, поморски капетан дуге пловидбе из 
Цавтата. 
Братичевић Ђуро “Ђуриша”, посједник и опћински 
вијећник из Витаљине. 
Негрини Петар, ћ. к. судбени пристав у Цавтату. 
Орепић Влахо пок. Мата, сеоски главар Стравче од 
Конавала. 
Бенић Андро пок. Марка, капетан дуге пловидбе из 
Цавтата. 
Маркоч-Moretti Маро, посједник из Цавтата. 
Бурловић Људевит, ћ. к. цар. пријамник у миру, 
посједник у Цавтату. 
Ђуровић Иво пок. Мата, подузетник и опћински 
вијећник из Мочића. 
Аламат Иво пок. Николе, посједник из Застоља од 
Конавала. 
Цар Иво пок. Марка, посједник из Застоља. 
Колић Михо пок. Бошка, велепосједник из Стравче од 
Конавала. 
Милоглав Балдо “Бајан”, сеоски главар Мрцина од 
Конавала. 
Nachich Ugo, ћ. к. порезни пригледник у Цавтату. 
Кукуљица Нико “Барач”, посједник и главар Миханића 
у Конавлима. 
Миљанић Перо пок. Божа, посједник и главар Ускопља 
од Конавала. 
Кушељ Перо пок. Ивана, трговац у Цавтату. 
Љутић Никола пок. Балда, посједник из Дунава од 
Конавала. 
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Демовић Влахо пок. Петра, посједник из Мрцина. 
Патиера Марко пок. Мартина, трговац у Цавтату. 
Милоглав Михо “Мићан”, посједник и опћински 
вијећник из Мрцина. 
Мујо Влахо Ников, сеоски главар Ловорна од Конавала. 
Чучук Петар пок. Божа, посједник из Дунава. 
Ђано Луко пок. Петра, сеоски пристав из Мрцина. 
Bucchich Иво, љекарник у Цавтату. 
Милоглав Михо “Мишара”, посједник из Пичета од 
Конавала. 
Братић Антун, посједник и ћ. к. судбени официјал у 
Цавтату. 
Биримиша Лука пок. Ива, посједник и опћински 
вијећник из Љуте. 
Moretti Иван пок. Луке, посједник у Цавтату. 
Лонза Ђуро пок. Стијепа, посједник у Цавтату. 
Чупић Михо Јозов, посједник из Ватаса од Конавала. 
Пендо Ђуро пок. Нике, посједник из Мочића од 
Конавала. 
Casilari Иво пок. Габра, посједник у Цавтату. 
Браутовић Луко пок. Миха, трговац у Цавтату. 
Матијашевић Иво пок. Пера, посједник у Цавтату. 
Младошевић Нико пок. Мата, посједник из Витаљине 
од Конавала. 
Шапро Нико пок. Пава, посједник из Застоља од 
Конавала. 
Galzigna Дује, ћ. к. царинарски пријамник у Цавтату. 
Враголов Мато пок. Стијепа, свршени правник и 
велепосједник у Цавтату. 
Ђухо Никола пок. Антуна, подузетник из Чилипа од 
Конавала. 
Сукно Паско пок. Пера, велепосједник из Цавтата. 
Condenaro Божо, ћ. к. судбени канцелист у Цавтату. 
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Жупановић Божо пок. Ђура, посједник из Витаљине од 
Конавала. 
Сирниг Вице пок. Луја, трговац у Цавтату. 
Рачић Кате уд. пок. Антуна, посједница у Цавтату. 
Миљан Влахо пок. Андрије, трговац у Цавтату. 
Банџар Петар пок. Божа, посједник из Мрцина од 
Конавала. 
Перак Божо пок. Божа, посједник из Пичета у 
Конавлима. 
Ђано Михајло Лучин, посједник из Мрцина. 
Перовић Мато пок. Влаха, посједник из Пичета. 
Перовић Балдо Ников, посједник из Пичета. 
Миљан Вицко пок. Вицка, стројар у Купарима. 
 

 
C. Редовити и Уживатељи 

 
Обад Перо п. Стјепана, посједник из Придворја од 
Конавала. 
Жупан Марко пок. Ивана, посједник из Чилипа од 
Конавала. 
Калачић Луко пок. Пера, посједник из Чилипа. 
Јозовић Иво Бошков, посједник из Дубе од Конавала. 
Верамента Никола Ђуров, посједник из Стравче од 
Конавала. 
Љутић Ђуро пок. Балда, посједник и подузетник из 
Дунава од Конавала. 
Hammer Јосип, стројар у Цавтату. 
Фјоровић Иво Петров, посједник из Водовађе у 
Конавлима. 
Богишић-Pohl Марија, посједница из Цавтата. 
Алага Иво пок. Николе, посједник из Миханића од 
Конавала. 
Кобасица Стијепо, посједник из Млина (Жупа). 
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Мишић Марко Влахов, посједник из Шиљежака од 
Конавала. 
Осиан Антун п. Ивана, трговац из Цавтата. 
Русо Луко п. Петра, посједник из Чилипа од Конавала. 
Тонковић Павао Луков, трговац из Млина од Жупе. 
Петриц Перо п. Пера, посједник из Цавтата. 
Никшић Нико пок. Ника, посједник из Мочића од 
Конавала. 
Обад Стијепо пок. Михајла, посједник из Придворја. 
Nachich Лујо, ц. к. царински пријамник у м. у Цавтату. 
Кушар Антун п. Валентина, посједник из Чилипа од 
Конавала. 
Дубрета Никола п. Ивана, посједник из Дунава од 
Конавала. 
Чудовић-Приморац Иво пок. Ђура, посједник и главар 
из Јасенице. 
Михочевић Ане уд. пок. Ивана, посједница из Цавтата. 
Вукић Никола пок. Петра, посједник из Ловорнога од 
Конавала. 
Малошевић Стијепо Михов из Цавтата. 
Катић Балдо Матов, посједник из Пичета од Конавала. 
Гуљелмовић Петар Јакобљев, посједник из Обода. 
Bellan Антун, ц. к. виши геометар у Дубровнику. 
Антуновић-Цвјетковић Иво, посједник из Ђуринића од 
Конавала. 
Враголов Маре пок. Ђура, посједница из Цавтата. 
Кушељ Иво Перов из Цавтата. 
Видак Ђуро пок. Ђура “Шурка”, посједник из Дубе од 
Конавала. 
Глумац Иво пок. Илије, посједник из Ловорнога од 
Конавала. 
Малошевић Јосип Михов из Цавтата. 
Љубић Марко пок. Антуна, посједник из Радовчића од 
Конавала. 
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Веселић Петар п. Мата, посједник из Придворја од 
Конавала. 
Уводић Нико Ников, посједник из Ускопља од 
Конавала. 
Солдић Вицко пок. Ивана из Цавтата. 
Летунић Иво пок. Мата, посједник и трговац из 
Придворја од Конавала. 
Хендић Паво пок. Михајла, посједник с Мрцина од 
Конавала. 
Fattori Драгутин, ц. к. порезни пријамник у Цавтату. 
Лаптало Никола Стјепанов, посједник из Ускопља од 
Конавала. 
Обрадовић Петар Влахов, посједник из Дунава од 
Конавала. 
Кушељ Антун Перов из Цавтата. 
Влахутин Антун пок. Јакоба, посједник из Габрила од 
Конавала. 
Ћумо Мато пок. Николе, посједник из Мочића од 
Конавала. 
Калачић Антун-Улдерик пок. Вице, посједник из 
Цавтата. 
Grill Марин из Млина од Жупе. 
Ђукан Перо “Перић” пок. Пера, посједник из 
Миханића од Конавала. 
Караман Иво пок. Николе из Цавтата. 
Дабо Мато пок. Николе, посједник из Стравче од 
Конавала. 
Бутијер Михо пок. Миха, посједник из Дрвеника од 
Конавала. 
Аркулин Андро Андров, посједник из Ловорнога од 
Конавала. 
Bianchi Љубимир Антунов, трговац у Цавтату. 
Мариновић Стијепо Перов, посједник из Придворја од 
Конавала. 
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Лонза Мато пок. Стјепана из Цавтата. 
Милоглав Петар Иванов, посједник с Мрцина од 
Конавала. 
Караман Марко Николин, посједник с Бротњица од 
Конавала. 
Приморац Иво пок. Божа, трговац из Цавтата. 
Љубић Мато п. Антуна, посједник с Радовчића од 
Конавала. 
Катушић-Вицковић Мато Вицков, посједник из 
Цавтата. 
Орепић Бошко пок. Ивана, посједник из Стравче од 
Конавала. 
Сканце Влахо Николин, посједник из Љуте од 
Конавала. 
Веселић Влахо пок. Луке, посједник из Придворја од 
Конавала. 
Павлин Влахо Ивов, посједник из Ускопља од 
Конавала. 
Сирниг Мато пок. Луја, посједник из Цавтата. 
Ђурковић Ђуро пок. Ивана, посједник из Љуте од 
Конавала. 
Радин Петар Ивов, посједник из Миханића од Конавала. 
Аркулин Петар пок. Ђура посједник из Ловорнога од 
Конавала. 
Шарило Антун, посједник из Дубе од Конавала. 
Катушић Иво пок. Ива, посједник из Габрила од 
Конавала. 
Радовић Мато “Матана” пок Рада, посједник из 
Чилипа од Конавала. 
Примић Гајо пок. Николе, посједник из Дунава од 
Конавала. 
Биримиша Влахо пок. Ива, посједник из Љуте од 
Конавала. 
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Миладин Ђуро пок. Луке, посједник из Бротњица од 
Конавала. 
Симичић Иван ц. к. виши финанциј. надглед. у м. у 
Цавтату. 
Краљ Јакоб Ђуров, посједник из Придворја од 
Конавала. 
Биримиша Јозо пок Ива, посједник из Љуте од 
Конавала. 
Љутић Балдо Ђуров, посједник из Дунава од Конавала. 
Раше Бошко пок. Михајла, посједник из Стравче од 
Конавала. 
Клечак Антун пок. Антуна, посједник из Комаја од 
Конавала. 
Бјелокосић Вице Луков, посједник из Чилипа од 
Конавала. 
Љутић Петар Ђуров, посједник из Дунава од Конавала. 
Капетанић Перо пок. Јакоба, посједник из Ловорнога 
од Конавала. 
Биримиша Паво пок. Ива, посједник из Љуте од 
Конавала. 
Делија Ђуро, посједник из Дубе од Конавала. 
Ђуровић Мато Перов, зидар из Мочића од Конавала. 
Дробац Андрија пок. Мата, посједник из Комаја од 
Конавала. 
Катушић Никола пок. Николе, посједник из Габрила од 
Конавала. 
Мартиновић Иво, посједник из Дубе од Конавала. 
Прокурица Петар пок. Ивана, посједник из Придворја 
од Конавала. 
Љутић Лука Ђуров, посједник из Дунава од Конавала. 
Ђукан Марко Павов, посједник из Миханића од 
Конавала. 
Бакић Мато Перов, посједник из Чилипа од Конавала. 
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Левента Перо пок. Стијепа, посједник из Придворја од 
Конавала. 
Караман Никола Антунов, посједник из Бротњица од 
Конавала. 
Селак Иво пок. Петра, посједник с Јасенице од 
Конавала. 
Маслач Јозо пок. Влаха, посједник из Придворја од 
Конавала. 
Лонза Стијепо Ђуров, трговац из Цавтата. 
Ђурковић Ђуро пок. Ђура, посједник с Јасенице од 
Конавала. 
Балетин Паво пок. Мата, посједник из Стравче од 
Конавала. 
Клечак Андрија пок. Влаха, посједник из Габрила од 
Конавала. 
Скурић Перо пок. Ника, посједник из Чилипа од 
Конавала. 
Гуљелмовић Иван Јакобљев, посједник из Обода. 
Бошковић-Борлић Влахо, трговац из Чилипа од 
Конавала. 
Ковачевић Никола Андров, посједник с Мрцина од 
Конавала. 
Бего Лука пок. Бошка, посједник с Бротњица од 
Конавала. 
Колић Михо пок. Ђура, посједник из Стравче од 
Конавала. 
Сквичало Иво пок. Николе, посједник из Придворја од 
Конавала. 
Летунић Иво, посједник из Миханића од Конавала. 
Спремић Мато пок. Влаха, посједник из Витаљине од 
Конавала. 
Гатић Ђорђо Ђуров, суд. писар у Цавтату. 
Сењо Радо пок. Влаха, посједник из Мочића од 
Конавала. 
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Шапро Антун Перков, посједник из Застоља од 
Конавала. 
Матијашевић Перо Ивов, посједник у Цавтату. 
Сканце Влахо Ников, посједник из Љуте од Конавала. 
 
 
 

СВЕЧАНО ЗАСАЂЕЊЕ НАРОДНЕ ЗАСТАВЕ 
УЈЕДИЊЕНИХ ХРВАТА И СРБА НА “МАРКОВУ 

КАМЕНУ”, НА БРДУ ИЗМЕЂУ ЦАВТАТА И 
КОНАВАЛА 

 
У недјељу дне 23. октобра 1904. засађена је први 

пут на брду између Цавтата и Конавала, на “Маркову 
Камену”, народна застава уједињених Хрвата и Срба. 

Та застава састоји се из сложенијех застава 
хрватске и српске, а у средини је грб. Зелено поље грба 
значи наду у бољу будућност; двије мушке руке у грбу 
значе братимство, а звијезда даница више руку значи 
ново доба. 

Свечаност је текла овако. 
Конављани из свијех готово села у народној 

ношњи, извезеној златом и сребром, са ханџарима и 
пушкама о пасу, сакупише се око 7 сахати из јутра пред 
црквом Св. Ђурђа, далеко једно 2 километра од Цавтата, 
гдје су била постављена три народна барјака, која су 
означивала Конавоско састајалиште. Народ су ту пред-
водили седам главара: Иво Матковић Михов, главар 
Дубе, Балдо Милоглав пок. Ива, главар Пичета, Влахо 
Орепић пок. Мата, главар Стравче, Нико Марић пок. 
Рада, главар Витаљине, Влахо Мујо Ников, главар 
Ловорне, Ђуро Миљанић пок. Ђура, главар Ускопља и 
Петар Пушић пок. Ива, главар Дунава. Уз главаре били 
су са својим присташама и члановима “Хрватскога и 
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Српскога Народнога Дома” у Цавтату још ту сакупљени: 
Ђуро Братичевић пок. Миха, опћински вијећник из 
Витаљине, Лука Биримиша пок. Ива, опћински вијећник 
из Љуте, Мато Аркулин пок. Ива, опћински вијећник из 
Ловорне, Нико Водопић пок. Балда, опћински вијећник 
из Ловорне, Иво Ђуровић пок. Мата, опћински вијећник 
из Мочића. Ту је било кршне младости, а било је и 
стараца преко 80 година, како гласовити Перо Ласић пок. 
Ивана од старинске породице конавоске из времена 
Богомилских, како и Нико Летунић “Стричко” пок Ђура, 
кога позна цијела Херцеговина, како Нико Младошевић 
пок. Мата, назван “Никић” из Витаљине, познат у Боци 
Которској, а били су сви у одијелима извезеним златом и 
сребром, од којих многи вриједе по више од 1000 круна. 

Око 7½ сахата Конављани, предвођени од својих 
барјактара, који су носили три народне заставе 
уједињених Хрвата и Срба, кренуше према Цавтату 
пуцајући из пушака. У исто доба Цавтаћани, предвођени 
од главног друштвеног барјака с Илд Богдановом на 
челу, кренуше у сусрет Конављанима. Иза главнога 
барјака ишао је збор од 30 младића и дјевојака, који су 
пјевали друштвену химну, што је саставио Илд 
Богданов а углазбио капелник Иво Чижек. Та химна 
гласи: 
 

Хвала Богу, Богу слава! 
Нови дух нас огријава. 
На Балкану свиће зора, 
Сложни да смо, сад је хора! 

 
Старој клетви неста трага. 
У јединству нам је снага. 
Ко да сломи оба брата, 
Сложна Срба и Хрвата? 
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Једна мисо, један рад, 
Сви ко један, сложно сад! 
_ _ _ 

 
Заман сплетке с нутра, с поља, 
Јака свијест, чврста воља, 
Пакленике смрвит мора. 
Сложни да смо, сад је хора! 

 
Старој клетви неста трага. 
У јединству нам је снага. 
Ко да сломи оба брата, 
Сложна Срба и Хрвата? 

 
Једна мисо, један рад, 
Сви ко један, сложно сад! 

 
Сви Конављани и сви Цавтаћани носили су на 

прсима друштвену кокарду, у којој су испреплетене 
хрватске и српске шаре. На шарама хрватским написано 
је име друштва: “Народни Дом у Цавтату”, а на срп-
скијем написан је наслов друштва “Цавтатско и 
Конавоско Братство”. 

Уз поворку ишао је трубач свирајућ словенске 
маршеве. Кад се двије поворке приближише, загрмише с 
оближњијех брежуљака машкули, и наста грљење, 
братимљење и пјевање, те обје поворке, саставши се у 
једну, кренуше у Цавтат. У тај час зазвони миса у 
фрањевачкој цркви, те поворка с барјацима крене у 
фрањевачку цркву, гдје много поштовани отац Данијел 
Радмиловић благослови и пошкропи светом водом 
барјаке и опслужи свету мису. Иза мисе била је прва 
друштвена скупштина, којој је присуствовао одасланик 
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власти из Дубровника, ц. к. политички комесар Грубер. 
Скупштина се држала под ведрим небом, у борју пред 
друштвеном зградом. На тој скупштини изабрано је прво 
друштвено представништво. На приједлог Илда Богда-
нова изабрана су једногласно ова господа: 
 
Предсједник Михо Скурић из Чилипа од Конавала, 
капетан дуге пловидбе, од 65 година, који живи у 
Чилипима. 
 
Потпредсједник Божо Враголов с Бротњица у Конав-
лима, опћински присједник, велетржац и велепосједник 
настањен у Цавтату. 
 

За управитеље: 
Ђуро Братичевић, опћински вијећник из Витаљине. 
Перо Пушић, главар села Дунава. 
Илија капетан Рачић, власник пароброда “Цавтат”, 
“Стон” и “Груж”, управитељ дубровачкога паробро-
дарскога друштва “Зора”, настањен у Цавтату. 
Антун Братић, ц. к. судбени официјал, домаћин 
старинске патрицијске обитељи из Цавтата. 
Мато Антуновић Матић, бивши главар из Ђуринића. 
Влахо Орепић пок. Мата, главар из Стравче. 
 

За редатеље представа и пучких игара: 
Луко Калачић, ц. к. биљежник у Цавтату. 
Ђуро Љубић, сељак из Радовчића у Конавлима. 
Влахо Мујо Ников, главар села Ловорне. 
Нико Водопић пок. Балда, опћински вијећник из 
Ловорне, у Конавлима. 
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За друштвене књижничаре: 
Људевит Бурловић, ц. к. царински пријамник у пенсији, 
настањен у Цавтату. 
Ђуро Михочевић, трговац из Придворја у Конавлима. 
 

Друштвени Суд: 
Луко Браутовић, трговац у Цавтату. 
Иво Ђуровић, опћински вијећник из Мочића. 
Иво Матковић, главар Дубе. 
Михо Бутијер, посједник из Дрвеника од Конавала. 
 
Друштвени тајник: Михо Малошевић, велепосједник 
из Цавтата. 
 
Друштвени благајник: Перо Кушељ, трговац из 
Цавтата. 
 

За барјактаре друштва: 
Балдо Милоглав, главар Пичета у Конавлима. 
Ђуро Пендо из Мочића у Конавлима. 
Иво Мартиновић с Дубе у Конавлима. 
 

За сеоске барјактаре: 
Ђуро Љутић и Перо Чучук за село Дунаве. 
Ђуро Ђано и Влашко Демовић за село Мрцине. 
Паво Биримиша за село Љуту. 
Ђуро Миљанић пок. Ђура и Мато Рајчевић за село 
Ускопље. 
Антун Скурић Кушар и Мато Бакић Перов за село 
Чилипе. 
Божо Жупановић и Нико Марић за село Витаљину. 
Влахо Веселић и Нико Мариновић за село Придворје. 
Перо Ђукан и Перо Миљас за село Миљаниће. 
Нико Вукић и Мато Секондо за село Ловорно. 
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Гуљелмовић Иво и Гуљелмовић Перо за село Обод. 
Радо Сењо и Мато Ћумо за село Мочиће. 
Иво Цар пок. Марка за село Застоље и т. д. 
 

*** 
 

Иза скупштине сви чланови друштва свратише у 
друштвене локале, гдје се окријепише кафом и 
чашицама. Иза тога сеоски барјактари пођоше у кућу 
Илда Богданова гдје, пошто се обвезаше да ће у свакој 
пригоди живота бити поштени и одважни, примише 
сеоске барјаке. 

Друштвени су локали у једној кући биљежника 
Калачића. Та је кућа сва у приземљу, грађена у стилу за 
друштво и сва на расположење друштва. Има двије 
велике дворане, кафану, биљарад и позорницу потпуно 
опскрбљену. Над вратима друштва стоји велики 
друштвени грб од жељеза и друштвена табла, на којој је 
написано: “Хрватски и Српски Народни Дом у Цавтату” 
те наслов друштвени: “Цавтатско и Конавоско Братство”. 

У 10 сахата из јутра кренуше сви чланови друштва 
с друштвеним барјаком и са сеоским барјацима, праћени 
готово од свега пука у Цавтату, од многобројних госпођа, 
сељана и сељакиња и т. д., пуцајући из пушака и уз 
грување мужара, на брдо између Цавтата и Конавала, гдје 
је велики “Марков Камен”, на коме се пред 100 година 
вијала застава једне француске регименте. 

На брду збио се је овај призор. 
Главари сеоски попеше се на камен, гдје је 

подигнут нови, велики ступ за друштвени барјак, док су 
сеоски барјактари стали у полукругу около камена, а у 
средини главни и све друштвено представништво. 

Свечан је био час. Красан бијаше дан. Над 
цавтатским кућама вијало се 38 друштвенијех застава, 
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наиме на свијем главнијим кућама. Главари на Камену 
скидоше капе и главар Балдо Милоглав, дозвавши 
помоћ Божију, завапи мноштву: “Јесмо ли људи?” На то 
сав народ одговори: “Јесмо!” Рече за тим: “Јесмо ли 
браћа?” а народ одговори: “Јесмо!” Рече опет: “Јесмо ли 
сложни?” а народ рече: “Јесмо!” Тад главар Милоглав 
проговори јаким гласом: “Сунце нам је исток а господин 
Бог на помоћ! Загрлимо се браћо!” 

Главари на камену загрлише се, а тако учини и вас 
народ. 

Тад главари стадоше пуцати из пушака и Балдо 
Милоглав подиже заставу уз урнебесну вику “слава 
барјаку” и уз грување мужара с оближњих брежуљака. 

Кад се све утишало, главар Милоглав проговори 
народу: 

“Ево вам барјака! Кажите народу, да сам га ја са 
својом дружином овдје развио. Помого нам Бог сву нашу 
браћу, који су овдје и друговдје на све четири стране. 
Помого Бог свакога брата кршћанина, којим год се 
крстом крсти а за Бога зна. Купили се овдје људи на 
добру вољу, на поштен глас и на славу! Нека буде сретно 
и дуговјечно, тврдо и вјековито! Слава Богу и славном 
божјем порођењу!” 

На ово наста у мноштву непрекидна вика: “Слава 
Богу! Помого нам Бог! Слава главарима! и т. д.” 

Сад Илд Богданов изрече мноштву сакупљеном 
около камена овај 
 

Говор 
 

“На брду смо, гдје је зрак чишћи и дух ведрији. На 
брду смо, гдје су очи и срце слободни од таштина и 
ситница, које се у низини величају. Зато мало ријечи; тек 
онолико колико треба да свак, овдје и друговдје, спозна 



Ђорђе  Ћапин    СРПСКИ  КОНАВЛИ  И  ХРВАТСКА  КУЛТУРА 
 

 83  
 

што хоћемо и што чинимо. Ријечи мало, јер овај пут 
говори дјело. 

Цавтаћани и Конављани! Браћо и другови моји! 
Данашњи је дан ваш дан! Вашом вољом и вашом 

муком, овдје, на Маркову Камену, на овом брежуљку, у 
јужној Далмацији, у овој прама западу најизложенијој 
страни Балканскога Полуострва, данас први пут стоји и 
вије се под сунцем народна застава уједињених Хрвата и 
Срба. Слава застави! 

(Громка вика: “Слава застави!”) 
Без велика сјаја, без велике буке, скромно али 

достојно, изведено је данас по вама, браћо, дјело љубави. 
Слава вама! 

(Громка вика: “Слава Цавтату и Конавлима!”) 
Дјело је то велико. Не по нама, јер смо ми малени 

и часовити људи, али је велико по мисли, која нас води. 
И ова ствар, данас нејака, рашће даљином и постаће 
снажна, јер је истинита! 

У том дјелу нема нас још много, тек неколико 
стотина. 

Мала данас чета, али иза ње доћи ће густи редови 
народних поборника, од нас сретнијих, који ће потврдити 
и раширити с високих брда оно, што ми овдје 
објависмо.– 

Данас смо рођени! 
У тмини родисмо се народној, па у нама ништа 

велико нема, изим вјере, али по њој у нараштају без-
вјерну јесмо нај јачи! 

Нас је родила љубав, и нека знате, да ће нас 
љубити, данас и до вијека, сви они који љубити могу, као 
што ће нас мрзјети и клеветати они, којима срце није још 
сито жучи и правдања. Ал нека вас зато није брига, јер је 
љубав живот, а мржња је смрт. И ви ћете живјети, расти и 
множити се, јер је у вама здрава крв! 
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Лијепа је ваша застава. Говори јасно и чисто. 
Казује свакому, што хоће да каже. 

Добра је ваша застава! Она виче на сав глас, да без 
уједињења нема спаса. Она опомиње садање и будуће на-
раштаје, да ће бит двојици боље него једноме, и да ако би 
ко надјачао једнога, двојица ће му с помоћи Божијом 
одољети. Двострука врпца не кида се лако. 

Јака је ваша застава! С њом и једино с њом наш ће 
мукотрпни народ стећи право на живот и напредак и биће 
поштован од свих осталих народа како по Богу и природи 
заслужује. 

А лијепо јој први пут изабрасте мјесто, на брду 
сред Цавтата и Конавала, на Маркову Камену, у овој 
класичној земљи. Овдје – ено још старинскијех знакова и 
гвожђа – прије 100 година вијао се барјак туђинскога 
часовитога насиља. Овдје, на овом истом камену, ви 
данас засадисте заставу слободе. Велим слободе, јер 
слободе без свијести, без љубави, без мјере нема. 

А ми хоћемо да наш народ буде слободан. – Зато 
се баш не играмо револуционаризма, јер је то или 
дјетињарија недораслијех занесењака, која се може и 
опростити, или посљедња карта бесавјеснијех и неспо-
собнијех, пропалијех политичара, које ваља жигосати и 
казнити! – 

Ми иштемо реформу, реформу душевну, препород 
нутрњи. 

Иштемо, да они, који народ гуле, заводе и варају, 
пану. Иштемо да они, који сију мржњу, неслогу, немоћ, 
буду оборени. Наш је преврат у душама. – Хоћемо да 
обновимо себе, јер једино тако наш ће народ одољети 
свијем непријатељима. – Поштен је, добар, значајан и 
вјеран наш пук, али се лудост и сљепарство посадише на 
највиша мјеста, па је ова наша сирота домовина пуна 
бораба и међусобица, земља сплеткара који се тове у 
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дугим правдама и трвењима, који једно говоре а друго 
чине, који не ће да буде свијести, не ће да буде 
свјетлости, не ће да буде слободе, јер кад би народ 
прогледао, њих не би више било. – 

И тмина ће с тога устати да задави новорођенче, 
ал' утаман! Ми се борбе не плашимо. Ми борбу иштемо, 
јер је зло понарасло тако, да је борба постала дужност, 
којој се нико па и најмањи човјек не смије отимати. 

Само будите сложни и побједићете! И свој ћете 
барјак наскоро пренијети у Дубровник, у Котор, у 
Требиње и даље по свим земљама, гдје Хрват и Србин 
живи. 

Будите сложни, и ваша ће се застава вијати проти 
свакому вјетру, а промисао Божја послаће вам такове 
вође, чији ће глас чути и послушати владе у часовима 
заслијепљености, како и заведене гомиле људске у часо-
вима лудила. 

Поштујте законе. Будите прави кршћани и у 
свакој пригоди да сте вазда вјерни, одани и захвални 
нашему господару и Ћесару Франу Јосипу I, ... 
(Урнебесно клицање: “Живио наш Ћесар! Живјело 
Његово Величанство Франо Јосип I”) ... под чијим 
сретним владањем ова се застава слободно развила под 
сунцем. Будите људи напретка и рада. Држите се на 
правом путу, далеко од скрајности, али свијесни, 
устрајни и одлучни. Зло је око вас понарасло велико, па 
тешко да разум од једном све обнови. За то нека сте 
стрпљиви, сношљиви, и нека вас љубав води! 

Извршио сам! 
Слава овој груди земље! Слава овом камену! 

Слава овијем брдима и пољима! Слава Цавтату и Конав-
лима!” 

(Урнебесна вика: “Слава!”) 
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За тим збор пјевача испјева друштвену химну 
“Слава Богу, Богу хвала”, те пошто трубљач окупи све 
барјаке, велика поворка, пуцајући из пушака, поврати се 
у Цавтат. 

Око подне био је објед у друштвенијем локалима, 
на коме је било преко 300 друштвенијех чланова. 
Прочитани су брзојавни поздрави друштвенијех чланова, 
поморскијех капетана из Трста, Цариграда, Таганрока. 
Наздравицама није било краја. 

Најљепше су биле оне Госп. Антуна Братића, 
који је наздравио свијем родољубима по земљама 
хрватскијем и српскијем, вапећи да устану на обрану 
свете мисли уједињења; Госп. Ђура Михочевића из 
Придворја, који је ожигосао црну страначку штампу, што 
се дрзнула ово свето подузеће оклеветати и она Госп. 
Миха Малошевића, који је изразио жељу, да се и 
непријатељи обрате на прави пут. 

Споменути је нада све старинску здравицу, коју је 
изрекао познати у свијем Конавлима здравичар Лука 
Калачић, сељак из Чилипа. Та је здравица нека особита 
ствар у стилу негдашњих Богомила, у којој има много 
старинских успомена, те све у њој изгледа како нека 
тајна завјера. Здравица је слиједила овако: 

Луко Калачић сједио је према Илду Богданову, те 
од једном, вазда сједећи, стао се с њим разговарати, све 
гласније и гласније, зовући у помоћ силе природе и Свето 
Тројство. 

Како му је глас растао јачи, устајали су људи с 
оближњијех столова, и све то више и више, док се цијела 
војска дигла на ноге и била у скупу. Тад наздрављач 
устане, зовући сунце на исток а Господа Бога на помоћ, 
те изрече цијелу своју здравицу, у којој спомену све 
земље гдје Хрват и Србин живе. Благослови вјетрове, док 
је цијело мноштво сваку његову реченицу поздрављало с 
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“Амен”, ударајући нагласком а и ногом на потврду, 
неким тајинственим начином, који се не да изрећи. 

Око три сахата Конављани праћени од Цавтаћана 
кренуше с народним барјацима у села, пјевајући и 
пуцајући из пушака, гдје су свуда били дочекани 
здравицама и почашћени јелом и пићем. 
 
 
 

Молба родољубима 
 

Ето, учинили смо што смо могли. 
Посијали смо, и никло је; живи, а ако Бог да 

живјеће. 
С великом муком, с великим, тешким жртвама то 

је учињено. Да је кому знати све што смо претрпјели и с 
каквим нам се невољама ваљало борити, и каквих нам се 
са сто страна препона стављало, а и сад ставља, било би 
за плакати. 

Све учинисмо сами, без ичије помоћи до Божије, 
па хвала буди Богу, живи смо и здрави, и не мислимо на 
оно што је било већ на оно што ће бити, да утврдимо, да 
раширимо, да наша ствар процвате и уроди здравим 
плодом. 

Али за то хоће се нових кушња, нових жртава, а 
ми сами све не можемо. 

Зато молимо родољубе, по свим земљама гдје 
Хрват и Србин живи, да нас помогну. 
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Стећак из Бротница 
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