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Јован Владимир је релативно рано ушао у историографију а
постоји и доста радова о његовом животу и раду. Споменимо
само четири капиталне публикације: Николај Велимировић,
Читанка о Светом краљу Јовану Владимиру, Београд 1925; Че'
домир Марјановић, Свети Јован Владимир, Београд 1925; Ва'
силије Лукић, Пречиста Крајинска, први словенски споменик у
Црној Гори, Цетиње 1974 и Јован Пламенац, Свети Јован Вла�
димир у своме и нашем времену, Бар 2012. Поред њих о Јовану
владимиру су писали и Стојан Новаковић,2 Јиречек,3 Остро'
горски,4 Тибор Живковић, Џон Фајн5 ...

Интересантно је да се у савременој историографији нису ко'
ристили подаци о Владимиру које даје, познати француски
историчар, по многима први византолог Фресно ду Канж. Ду
Канж је још 1680. године писао о Владимиру6 користећи углав'
ном податке из Скилице али ипак не само од њега. Пошто је
ова Ду Канжова књига релативно недоступна дајемо цео пасус
који се односи на Владимира.

2.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893.
3.  Konstantin Jireček, �����������	�
���
����, Gotha 1911, 206'207.
4.  Г. Острогорски, Византија и Словени, Београд 1970 (радови: Српско пос�
ланство Василију Другом, 147'158. и Икона Светог Јована Владимира, 159'
169).
5.  John V. A. Fine, The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to
the Late Twelfth Century, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press 1991.
6.  Carolo du Fresne du Cange, Historia Byzantina duplici commentario illustrata
prior familias ac statemmata imperatorum, Paris 1680, 279.
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XXIV. VLADIMIRUS Petrislavo in principatum successit, quem
bello adortus Samuel Bulgarorum Rex, vastatâ Dalmatiâ, per tra'
ditionem captum, Preslavaæ aliquandiu detinuit. Sed mox libertati
dato principatum restituit, pasta insuper in conjugen silia CA"

SSARA, dotisque vice Dyrrachio oppido concesso cum adjacenti
regione, quod recens Græcis abstulerat. Samuele dehinc extineto,
Joannes Vladislavus, qui in Bulgariæ principatum Gabrieli Samuelis
filio succesferat, evocatum ad se benevolentiæ specie Vladimirum
contra datam sidem capite truncari jussit XXII. Maii. Hanc perinde
insignem Bulgari perfidiam memorat Scylitzes ad annum MXV.

Ind. XIII. aitque à Davide Bulgarorum Archiepiscopo accepta fide
in Bulgariam transisse Vladimirum. At Diocleates Basilii Bulga'
roetoni Imperatoris suasu hanc perpetrasse scribit. Utcunque sit,
videtur Scylitzes Vladimirum7 non Serviæ imperasse innuere, sed
Trymaliaæ, �� Serviæ vicinis regionibus. Fuit porrò Uladimirus
Princeps justitiæ, pacis, ac virtutis studiosus, eodem auetore Scy'
litze, cujus etiam pietatem mirè commendat Diocleates, scribens
aliquot ab eo superstite & mortuo patrata miracula. Ejus uxor con'
jugem imitata piè pariter vixit, eoque extineto in monasterium
concessit. Vladimiri funus Ceanum principatus metropolim addue'
tum in Ecclesia Deiparæ humo conditum est, ubi, uti diximus ejus
sepulchrum miraculis inclaruit. At perpetrati sceleris noxam haud
multo luit Bulgarus, ab Angelo, ut ferunt, ad Dyrrachium, quod
obsidione cinxerat, interfeetus anno MXVII. Ind. XV. Hanc urbem
in Vladimiri, seu potiùs Dalmatarum potestate fuisse scribit Dio'
cleates: at Scylitzes Græcis tuin paruisse exertè memorat, ejusque8

Præfectum, cùm obsessa est, Nicephorum Patricium Pegonitam no'
minat.

7.  Дописано са стране: Scylitz. p. 710.
8.  Дописано са стране: Scylitz. p. 712.
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Јован Владимир9 је био владар најмоћније српске државе тог
доба, од око 1000. до 1016. године.10 Његова владавина одвијала
се током дуготрајног рата између Византије и Самуиловог
царства. Владимир је био познат као побожан, праведан и ми'
рољубив владар. Признат је као светац и мученик, а у Српској
правосланвој цркви се празнује 22. маја као Свети мученик Јо'
ван Владимир, кнез Српски.

Јован Владимир ступа на престо око 1000. године, наследив'
ши још као дечак свог оца Петрислава. Петрислав се сматра
првим дукљанским владарем чије се постојање може потврди'
ти примарним историјским изворима, који такође наговешта'
вају да је он био у блиским односима са Византијом.11 Држава
Јована Владимира се састојала од две области, Зете на југу и
Подгорја на северу. По локалном предању Владимиров двор се
налазио на брду Краљич код села Коштањица близу Скадарс'
ког језера, у пределу званом Крајина на југоистоку Црне Горе.12

У близини Краљича налазе се остаци цркве Пречисте Крајинс'
ке, која је постојала већ у Владимирово време.13 Данијел Фарла'
ти, такође, тврди да су се двор и резиденција српских владара
некада налазили у Крајини.

9.  Име на грчком је Ἰωάννης ὁ Βλαδί«ηρος, на бугарском Йоан Владимир
или Иван Владимир и на албанском Gjon Vladimiri или Joan Vladimiri.
10.  John V. A. Fine, The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth
to the Late Twelfth Century, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press
1991, 193, 202.
11.  Тибор Живковић, ������������������
�����, Београд – Никшић 2009, 260
'262.
12.  Андрија Јовићевић, Црногорско Приморје и Крајина, СЕЗ 23, Београд 1922,
14; Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 54.
13.  Konstantin Jireček, Geschichte der Serben 1, Gotha 1911, 205.
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Његова владавина описана је у 36. поглављу Летописа попа
Дукљанина,14 док се кратка 34. и 35. поглавље баве његовим
оцем и стричевима. Ова три погвлавља Летописа се вероватно
заснивају на изгубљеној Владимировој биографији написаној
у Дукљи негде између 1075. и 1089. године.15 За краља Влади'
мира се каже у Барском родослову да је још за живота био „ук'
рашен сваком мудрошћу“ и да „беше свет човек“16 и за живота
„блажен“.17 И Јован Скилица описују Владимира као мудрог,
побожног, праведног и мирољубивог владара.18

Владимирово појављивање на историјској сцени дешава се
током дуготрајног рата између византијског цара Василија II
(владао 976'1025) и цара Самуила (980'1014). Чини се да је Васи'
лије II настојао да ангажује и друге балканске владаре за борбу
против Самуила, те да је из тог разлога одржавао контакте и са
српским кнезом. Српско посланство, чији је долазак у Цари'
град око 992. године забележен у једној повељи манастира Ве'
лика Лавра из 993. године, по свој прилици дошло је Василију
управо из Србије којом ће касније управљати Владимир.19

Василије је 1004. или 1005. године од Саумуила повратио
град Диракијум, главно утврђење на јадранској обали, јужно
од Србије. Од 1005. године, Василије је контролисао приобалне

14.  Тибор Живковић, ������������������
�����, Београд – Никшић 2009, 373.
15.  Исто, 260'262, 267'269.
16.  Леонтије Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево
1965, 38.
17.  Исто,79'80.
18.  Immanuel Bekker, Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, 1839, 463; Тибор
Живковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 125'127.
19.  Г. Острогорски, „Српско посланство Василију Другом“, у: Византија и
Словени, Београд 1970, 147'158; Георгије Острогорски, Историја Византије,
Београд 1998, 292'293.
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земље северно и јужно од града, у саставу византијске теме Ди'
ракијум. Византија је успоставила територијални контакт са
Србијом кнеза Владимира, која се већ граничила и са темом
Далмацијом, коју су чинили јадрански градови северозападно
од Србије. Млетачка република, савезник Византије, војно је
интервенисала у Далмацији 1000. године како би заштитила
градове од напада Хрвата и Неретљана. Млетачку владавину
над Далмацијом у име Василија цар је потврдио 1004. или 1005.
године. Светослав Суроња, млетачки савезник, крунисан је као
хрватски краљ. Млетачка, далматински градови, Хрватска и
Србија биле су окупљене у чврст провизантијски блок, који је
имао непосредну везу са Византијом преко Диракијума.20

Блиске везе са Византијом нису помогле кнезу Владимиру.
Самуило је напао Србију 1009. или 1010. године у склопу похо'
да који је за циљ имао разбијање провизантијског блока, који
је могао да га угрози. Увидевши да не може ништа огромној
Самуиловој сили, Владимир се повукао са војском и народом
на утврђено брдо Облик, југозападно од Скадрског језера. Пре'
ма Летопису Владимир је тамо учинио чудо: брдо је било пуно
змија отровница, али када се он помолио Господу да спасе ње'
гов народ, њихов угриз је постао безопасан.21

Самуило је оставио један део војске да опседа Облик, док је
са осталим четама напао оближњи Улцињ који је припадао
систему утврђења теме Диракијум. Владимир се послије из'
весног времена предао, што се у Летопису објашњава његовом
жељом да избави свој народ од глади и мача. Одмах је послат

20.  Тибор Живковић, Поход бугарског цара Самуила на Далмацију, Историјс'
ки часопис 49, Beograd 2002, 9'24.
21.  Тибор Живковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 125'
127.
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у затвор у Преспу, престоницу Самуилове државе у западној
Македонији. Одуставши од опсаде Улциња, цар је усмерио
своје снаге према Далмацији при чему је допро све до Задра
спаливши успут Котор и Дубровник, а у своју земљу се вратио
преко Босне и Рашке. Последица овог похода било је привре'
мено Самуилово заузимање Владимирове државе, Травуније,
Захумља, Босне и Рашке. Млетачке и непосредна византијска
моћ у Далмацији је ослабила. Самуило је успео да разбије про'
византијски блок.

Према Летопису, док је Владимир окован венуо у преспанс'
ком затвору, молећи се дању и ноћу, приказао му се анђео Гос'
подњи који му прорече како ће ускоро бити ослобођен, али да
ће касније умрети мученичком смрћу. Његова судбина у зато'
чеништву је описана у виду романтичне приче у којој на сце'
ну ступа Самуилова кћерка Теодора Косара. Њен сусрет са
Владимиром испричан је у Летопису на следећи начин:22

„И тако је једног дана царева кћер по имену Косара, потак'
нута од Светог Духа, пришла оцу и затражила да јој допусти
да сиђе са својим слушкињама и опере главу и ноге окованим
затвореницима, што јој је отац дозволио. Тако је сишла и поче'
ла је да обавља богоугодно дело. Тада је угледала Владимира и
видевши да је лепог изгледа, смеран и скроман, и да је пун
мудрости и богопоштовања, застала је да поразговара са њим,
а његове речи су јој се учиниле слађе од меда и саћа.”

Косара је затим усрдно молила оца да је уда за Владимира, а
овај јој је без одуговлачења изашао у сусрет. Цар је након ћер'
кине удаје вратио Дукљу свом новом зету.23 У стварности, овај

22.  Исто, 129'131.
23.  Konstantin Jireček, Geschichte der Serben 1, Gotha 1911, 206'207; Тибор Жив'
ковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 129'131.
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брак је могао бити резултат политичке процене Самуила, који
је можда сматрао да ће му Владимир као зет бити вјернији ва'
зал.24 Решивши на овај начин питање Дукље, цар се могао боље
концентрисати на Македонију и Тесалију, где је било главно
жариште његовог сукоба са Византијом. У Летопису се тврди
да је Самуило поверио Владимиру и цијело подручје Дира'
кијума. Могуће је да је кнезу поверена северна област тог под'
ручја, која је само делимично била под Самуиловом влашћу.
Једна кратка напомена Јована Скилице о Владимиру сугерише
да је кнез на управу добио и део Рашке, а можда и читаву ту
област.25 Његовом стрицу Драгимиру, владару Травуније и За'
хумља, који се пред Самуиловом војском повукао на неку пла'
нину, цар је такође дозволио да настави владати као његов ва'
зал.26

Након тога, како бележи Летопис, „Владимир је тако живео
са својом женом Косаром у потпуној светости и чедности, љу'
бећи Бога и служећи му и ноћу и дању, и владао је својим на'
родом који му је поверен праведно и у страху од Бога”.27 Ниш'
та не указује на то да је Владимир на било који начин учес'
твовао у ратним напорима свог таста.28 Вишедеценијски сукоб
кулминирао је Самуиловим поразом од Византинаца у бици

24.  John V. A. Fine, The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth
to the Late Twelfth Century, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press
1991, 193'195.
25.  Immanuel Bekker, Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, 1839, 463.
26.  Тибор Живковић, Gesta Regum Sclavorum I, Београд – Никшић 2009, 129'
131.
27.  Исто, 129'131.
28.  John V. A. Fine, The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth
to the Late Twelfth Century, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press
1991, 193'195.
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на Беласици 1014, а цар умире 6. октобра исте године.29 Насле'
дио га је син Гаврило Радомир, чија је владавина била кратког
века: убио га је 1015. његов брат од стрица Јован Владислав, и
преузео власт над царством; недуго потом убио је и Радомиро'
ву жену.30 Владислав шаље гласнике Владимиру са захтевом да
дође на царски двор у Преспу, али Косара одговара мужа од тог
пута и сама одлази тамо. Цар је прима са почастима те наново
позива кнеза да дође, шаљући му златни крст на коме се заклео
да му ништа нажао неће учинити. Летопис бележи Владими'
ров одговор на овај позив31:

„Знамо да Господ наш Исус Христ, који је за нас страдао,
није на златном или сребрном крсту распет, него на дрвеном.
Дакле, ако је твоје обећање искрено и твоје речи истините, по'
шаљи ми по монасима дрвени крст и уздајући се у помоћ Гос'
пода нашег Исуса Христа и полажући наду у живи крст и вред'
но дрво, доћи ћу.”

Два епископа и један пустињак дођоше српском кнезу, пре'
дадоше му дрвени крст, као salvum conductum,32 те потврдише
да се на њему цар заклео да му никаква зла од њега неће бити.
Владимир пољуби крст и стави га у своја недра, па с малом
пратњом крену у Преспу.33 Чим је стигао тамо, 22. маја 1016. го'
дине, уђе у једну цркву да се помоли Богу. Изашао је из цркве

29.  Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд 1998, 295; John V. A.
Fine, ������
�����	�������������� �!
���������
����"
���������#����������$���
�%��"���!���
�, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press 1991, 198'199.
30.  Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд 1998, 295.
31.  Тибор Живковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 139.
32.  Ст. Станојевић, Крст као salvum conductum, Југословенски историјски
часопис 1 – 4/1937, Љубљана – Забреб – Београд 1937, 249'252.
33.  Тибор Живковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 139.
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држећи онај дрвени крст, а пред самим црквеним вратима га
оборише Владиславови војници и одрубише му главу.34 Према
Скилици, Владимир је вјеровао Војиславовој заклетви, коју му
је пренео бугарски архиепископ Давид па је тако пао у Војис'
лавове руке и био погубљен.35 Мотив за ово убиство није са'
свим јасан. Откад су поразили Самуила 1014. године, Визан'
тинци су добијали битку за битком, па је Владислав вероватно
сумњао или је био обавештен да се Владимир спрема да обно
ви савезништво Дукље са Византијом.36 Ово савезништво би
било посебно неповољно за Владислава због близине Дукље са
Диракијумом, који је био циљ његових освајања.

Владислав је почетком 1018. године водио неуспешан напад
на Драч, под чијим зидинама је погинуо.37 Према Летопису,
током опсаде Драча Владимир се појавио пред Владиславом
док је овај седио за трпезом и вечерао. Кад је устао да бежи зо'
вући војнике да га спасу, Владимир га је убио.38 Исте те, 1018.
године, византијска војска је под вођством победоносног цара
Василија дефинитивно покорила задње остатке Самуилове ца'
ревине.39

По тврђењу Фајна Владимир и Косара нису имали деце, па је
његов законити наследник био његов стриц Драгимир, траву'
нијски кнез, који се у првој половини 1018. упутио са војском у

34.  Исто, 137.
35.  Immanuel Bekker, Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, 1839, 463.
36.  John V. A. Fine, ������
�����	�������������� �!
���������
����"
���������#��

�������$�����%��"���!���
�, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press
1991, 198'199.
37.  Исто, 198 – 199.
38.  Тибор Живковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 139.
39.  Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд 1998, 295.
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Дукљу да се устоличи као њен владар. Кад је дошао у Котор,
Которани су га на превару убили, а његови војници су се вра'
тили у Травунију.40 Дукља се не појављује поново у изворима
до тридесетих година XI века. Неки историчари претпоста'
вљају да је око 1018. потчињена директној византијској управи,
док други верују да је остављена под неким домаћим владарем
као вазална држава Византије.41

Крајем XIX века неколико истаживача, француски конзул
Пуквил, руски конзул Јастребов, па и српски конзул Бранислав
Нушић, посветило је пажњу Св. Владимиру, описујући места
и цркве где је он био поштован. Све ове истаживачке напоре
објединио је и коментарисао Стојан Новаковић.42 Тако је Јас'
требов забележио да св. Владимира поштују још увек села на
јужној страни реке Шкумбе која чине жупу Спату, упркос чи'
њеници да су становници ових села мухамеданци. Он такође
наводи да се у цркви Пречице (Богородице) Крајинске још увек
налази крст који је Владимир имао код себе у тренутку по'
губљења и које братство Мрковића сваке године износи на
планину Румију где се налази црква св. Тројице.

КУЛТ

Јован Владимир је сплетом историјских околности постао
први српски светитељ.43 Као побожан и мирољубив владар ко'

40.  Тибор Живковић, ������������������
�����, Београд – Никшић 2009, 272.
41.  John V. A. Fine, The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth
to the Late Twelfth Century, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press
1991, 202'203.
42.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893, 223'236.
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ји је страдао мученичком смрћу оставио је велики утисак на
његове поданике, који су у његовој личности препознали ис'
тинског светитеља. Он је представљао савршену парадигму
хришћанског живота и врлина.

Јован Владимир је сахрањен у Преспи, у оној истој цркви ис'
пред које је убијен.44 Убрзо се прочуло да молитва код његовог
гроба лечи од разних слабости, и многи почеше долазити тамо
да се помоле. Недуго након смрти, Јован Владимир је признат
од Цркве за свеца и мученика, а за његов празник је одређен 22.
мај.45 У то време свеци су признавани без неког посебног обре'
да канонизације.46

Неколико година по Владимировој смрти, удовица Косара
пренела је његове мошти из Преспе у Пречисту Крајинску, цр'
кву близу његовог двора у Крајини. Народ је почео масовно да
походи ово светилиште. Косара се више није удавала; сахрање'
на је, по властитој жељи, у Пречистој Крајинској подно му'
жевљевих ногу.47 Око 1215. године – кад је Крајина била под
влашћу рашког великог жупана Стефана Првовенчаног – мо
шти је вероватно однела из ове цркве у Драч војска епирског
деспота Михаила I. Овај је у то време накратко заузео Скадар,
који је од цркве удаљен свега око 20 km. Јован Владимир је по'

43.  Тибор Живковић, ������������������
�����, Београд – Никшић 2009, 267'
269.
44.  Konstantin Jireček, Geschichte der Serben 1, Gotha 1911, 206'207.
45.  Тибор Живковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 137;
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θαυ«ατουργός τοῦ Βλαδι«ήρου. Μεγασ Συναξαριστησ.
Synaxarion.
46.  Детаљније видети у: Евг. Темниковский, К вопросу о канонизации свя�
тых, Яарославль1903.
47.  Тибор Живковић, ������������������
����, Београд – Никшић 2009, 137;
Konstantin Jireček, Geschichte der Serben 1, Gotha 1911, 206'207.
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менут у једном грчком црквеном тексту као светац заштитник
Драча.48

Драч је 1368. године од Анжујаца освојио албански великаш
Карло Топија.49 Он је 1381. године обновио у византијском сти'
лу, једну земљотресом порушену, цркву у уској долини рјечи'
це Куше, притоке ријеке Шкумбин – близу локације на којој ће
у XV веку бити подигнут град Елбасан у централној Албанији.
Црква је посвећена светом Јовану Владимиру, како је обзнање'
но на мермерном натпису на грчком, српском и латинском је'
зику, који је Топија поставио изнад јужног улаза цркве. Свече'
ве мошти чуване су у дрвеном ћивоту, смештеном у три метра
високој едикули у цркви.50

Стојан Новаковић је тврдио да је Владимиров гроб од почет'
ка био у цркви код Елбасана. Он је претпоставио да се земљот'
рес који је порушио стару цркву догодио током Топијине вла
давине, те да је Топија вратио мошти у обновљену цркву. Да је
Владимир претходно био сахрањен у Дукљи, по Новаковићу,
„нашао би се било ко за време потоњег српског господства да о
њему што запише, или да га унесе међу српске светитеље.“ Но'
ваковић није разматрао претпоставку да су мошти биле одне
сене из Дукље у Драч око 1215. године. Коментарисао је изве'
штај из Летописа по коме је Косара однела Владимирово тело

48.  Konstantin Jireček, Geschichte der Serben 1, Gotha 1911, 206'207; Robert Elsie,
The Elbasan Gospel Manuscript (Anonimi i Elbasanit), 1761, and the struggle for an
original Albanian alphabet, Südost – Forschungen 54, Regensburg (Südost –
Institut) 1995, 105'159.
49.  John Van Antwerp Fine, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the
Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, University of Michigan Press 1994,
372.
50.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893, 218'237.
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„на место које се назива Крајина, где је био његов двор“. Он се
могао налазити на подручју Крајине у Дукљи пре него што је
Владимир пао у заробљеништво. Међутим, након женидбе са
Косаром двор му је могао бити близу Елбасана, у драчкој зем'
љи коју му је поверио Самуило. Сахрањен је близу овог другог
двора, који је у Летопису замењен његовим првим, крајинским
двором.51

Око цркве код Елбасана развио се православни манастир
који ће у XVIII веку постати седиште новоформиране драчке
архиепископије. Григорије, драчки архиепископ 1768'1772. го'
дине, написао је у овом манастиру Елбасанско јеванђеље, нај'
старије дјело православне књижевности на албанском језику.52

У новија времена, манастир је услед неодржавања оронуо, а
иза 1960. угашен је од стране комунистичког режима у Алба'
нији; ћивот са свечевим моштима је 1967. године склоњен у
Цркву свете Марије у Елбасану. Манастир је у рушевном стању
враћен Цркви током 1990'их, а рестаурација његове цркве и ко'
нака завршена је 2005. године. Од око 1995. године мошти се
чувају у саборној цркви у Тирани, а у манастир се враћају само
за свечев празник.

Сваке године на празник светог Јована Владимира, 4. јуна по
новом календару, велики број верника се окупља код манасти'
ра, којег Албанци колоквијално називају Шин'Ђон. У јутро то'
га дана ћивот са свечевим моштима се поставља насред цркве
под балдахин и отвара. Након јутарње литургије свештеници
обносе ћивот три пут око цркве с појањем, док их окупљени

51.  Исто, 218'237.
52.  Robert Elsie, The Elbasan Gospel Manuscript (Anonimi i Elbasanit), 1761, and
the struggle for an original Albanian alphabet, Südost – Forschungen 54,
Regensburg (Südost – Institut) 1995, 105'159.
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народ прати држећи запаљене свеће у рукама. Ћивот се затим
поставља пред цркву да би га верници целивали, при чему им
се дели памук који је држан у ћивоту од прошлогодишњег
празника. Бројне су приче о исцељењима болесних и безде'
тних, како хришћана тако и муслимана, након молитве код
свечевих моштију.

Свети Јован Владимир сматра се небеским заштитником
новог града Бара на југоистоку Црне Горе, саграђеног на сада'
шњој локацији 1976. године четири километра од старог Бара,
који је разорен у рату и напуштен 1878. године. За његов праз'
ник улицама Бара пролази свечана литија уз црквене заставе и
иконе, славећи свеца. На централном градском тргу у Бару по'
стављена је 2001. године бронзана скулптура Краљ Јован Вла'
димир висока 4 метра, рад академског вајара Ненада Шош'
кића. Владимир се у Летопису попа Дукљанина као и у пре'
дању народа југоисточне Црне Горе назива краљем; отуда је
брдо за које се тврди да је на њему био Владимиров двор назва
но Краљич.53

ВЛАДИМИРОВ КРСТ

Крст који је по предању онај на коме се Јован Владислав
криво заклео, а Јован Владимир био погубљен, традиционално
се чува у породици Андровић из Вељих Микулића код Бара.54

По Андровићима, тако је већ вековима. Андровићи наводе да
је крст, од тисовог дрвета, окован у сребро у Венецији у време

53.  Андрија Јовићевић, Црногорско Приморје и Крајина, СЕЗ 23, Београд 1922,
14.
54.  Весна Радојевић, Андровићи чувају крст првог српског светитеља, Ве'
черње новости од 30. априла 2015, Београд 2015.
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кад је народ барског краја све више прелазио на ислам (веро'
ватно крај XVI вијека). На путу за Венецију и назад чувала га
је велика пратња. Дужина му је 45 cm, ширина 38 cm, дебљина
2,5 cm, а на његовом доњем крају углављена је кугла од месин'
га у коју се умеће штап кад се крст носи.55

Иван Јастребов и Павле Ровински сматрају да се крст извор'
но чувао у Пречистој Крајинској, цркви у којој су у почетку чу'
ване и Владимирове мошти.56 У јеку исламизације Крајине у
XVIII веку црква је срушена, а крст уступљен народу Крајине.
Сматран за заштитника племена и симбол богате летине, па'
жен је као највећа светиња и поред тога што су Крајињани пре
шли на ислам.57 По истраживањима Јастребова и Ровинског,
крст су једном приликом од њих отели припадници суседног
племена Мркојевића. Кад су и ови прешли на ислам, поверили
су крст на чување својим православним сусједима, породици
Андровић.58

Сваке године на Тројичин дан крст светог Јована Владимира
се пред литијом износи на врх планине Румије. Учесници у
овој светковини окупљају се у Вељим Микулићима дан раније
у поподневним сатима. Изношењу крста претходи богослу'
жење у Цркви Светог Николе у Вељим Микулићима, које по'
чиње у поноћ. После литургије креће се у поход стрмом стазом
ка 1593 метра високом врху Румије. На челу литије је крст, кога
носи члан породице Андровић, иза њега иде православни све'

55.  Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 57'59.
56.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893, 218'237.
57.  Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 57'59.
58.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893, 218'237.
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штеник, па онда остали. Међу походницима су традиционал'
но и католици и муслимани тог краја. Добро се пази да неко из
колоне не иступи испред крста, јер се то сматра лошим знаком.
Учесници у поворци певају: „Крсте носим, Бога молим, Госпо'
ди помилуј“.59

Некада је уз крст ишао барјактар Мркојевића, муслиман, са
барјаком у левој и исуканим ножем у десној руци, спреман да
брани крст ако би ико покушао да га отме. Мркојевићи су се
нарочито прибојавали да би то Крајињани могли учинити.
Крајем 19. века број муслимана који су учествовали у литији
знатно се смањио, као последица утицаја њихових вјерских и
политичких старешина.60 За време социјалистичке Југосла'
вије, литија није одржавана између 1959. и 1984. године.61

По предању је на врху Румије некад била црква Свете Троји'
це, коју су срушили Турци; по другој верзији црква се срушила
јер су у њој „згријешили момак и ђевојка“. Због тога је био оби'
чај да походници на извесној удаљености од врха узму камен
и носе га до одредишта. Веровало се, кад се скупи довољно ка'
мења, црква ће се сама обновити. Црква Свете Тројице стоји
поново на врху Румије од 2005. године; освештао је митропо'
лит Амфилохије. Литија стиже на врх пре зоре, а у моменту из'
ласка сунца почиње јутарња литургија. После обављених мо'
литви, литија креће назад у Веље Микулиће, такође за крстом.
Пре је био обичај да се учесници окупе на једној заравни 300 m
од врха, где би провели неколико сати у весељу и спортским
надметањима, те би се заложили са заједничке трпезе. Многи

59.  Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 57'59.
60.  Андрија Јовићевић, Црногорско Приморје и Крајина, СЕЗ 23, Београд 1922,
149'150.
61.  Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 57'59.
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повратак искористе за сакупљање траве од Румије (Onosma
visianii), чијем се корену приписују разна љековита својства.
По силаску са планине закрштава се извор Питин, који је око
пола километра удаљен од цркве Светог Николе, а литија за'
тим обилази око цркве. Након завршетка литије, наставља се
народно весеље у Вељим Микулићима. До следећег Тројичин
дана, крст се чува на тајном мјесту. Некада су за њега знала са'
мо два најстарија мушка члана породице Андровић, а од око
2000. Андровићи имају одбор задужен за чување крста.62

ЖИТИЈЕ

Најстарије сачувано житије светог Јована Владимира садр'
жано је у 36. поглављу Летописа Попа Дукљанина. Ова на ла'
тинском написана хроника је, према новијим истраживањи'
ма, завршена између 1299. и 1301. године у Бару, који је тада
био под влашћу српског краља Милутина Немањића. За ауто'
ра љетописа сматра се барски надбискуп Рудгер, који је вјеро'
ватно био поријеклом Чех.63 Он је 36. поглавље саставио као са'
жетак старијег Владимировог житија, написаног на латинском
у Дукљи највероватније између 1075. и 1089. године. Ово је пе'
риод кад су дукљански владари из лозе Војислављевића нас'
тојали да од папе добију потврду своје краљевске власти, и да
уздигну Барску епископију на ранг архиепископије. Они су
кнеза Владимира представљали као светачког утемељитеља

62.  Андрија Јовићевић, Црногорско Приморје и Крајина, СЕЗ 23, Београд 1922,
149'150; Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 57'59; Митропо�
лит Амфилохије освештао Цркву Свете Тројице на Румији, Информативна
служба Српске православне цркве (1. август 2005. године).
63.  Тибор Живковић, ������������������
�����, Београд – Никшић 2009, 373.
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своје династије; према Летопису, били су потомци његовог
стрица Драгимира. Војислављевићи су успели у овим насто'
јањима, иако Католичка црква није уврстила Владимира међу
своје свеце. Упркос својој хагиографској природи, 36. поглавље
садржи доста поузданих историјских података.64

Грчко житије са службом светом Јовану Владимиру штам'
пано је у Венецији 1690. године у облику књиге, која ће бити
прештампана уз мање измене 1774. и 1858. године. Житије и
службу написао је на основу усмених предања заступник ох'
ридског архиепископа Германа, Козма, који је боравио у ма'
настиру Светог Јована Владимира код Елбасана. Козма ће 1694.
године бити рукоположен за митрополита Драча. Књиге са
свечевим житијем и службом штампане у Венецији дељене су
из манастира другим православним црквама и појединцима.
Служба је такође објављена 1741. године у Москопољу, цин'
царском центру у југоисточној Албанији, у склопу једне ком'
пилације посвећене свецима популарним у Албанији.65 Краће
свечево житије, засновано на Козмином тексту, укључено је у
синаксар који је саставио Никодим Светогорац, објављен у Ве'
нецији 1819. и Атини 1868. године.66 Козмин текст послужио је
као основа за црквенословенске службе штампане у Венецији
1802. и Београду 1861. године. Наиме, српски хиландарски мо'
наси Лука и Партеније преузели су да са једног од три издања

64.  Исто, 267'269, 272.
65.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893, 238'284.
66.  Νικοδι�ου Αγιορειτου, Συναξαριστηζ των δωδεκα �ηνων του ενιαυτ

ου Το�οσ τριτοσ, Βενετια 1819, 59 − 60; Стојан Новаковић, Први основи
словенске књижевности међу балканским Словенима: Легенда о Владимиру и
Косари, Београд 1893, 218'237.
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Козмине службе штампају 1802. године у Венецији његову слу'
жбу што је довело до обнове култа св. Јована Владимира међу
Србима. Служба из 1802, године прво је ушла 1861. године у
Србљак, а потом је (1925) посебно штампана у Сремским Кар'
ловцима заједно са житијем на крају. Друго издање (из 1861) је
штампана у склопу трећег издања Србљака, зборника служби
српским свецима, за које се старао митрополит београдски
Михаило.67

У житију које је написао Козма, светац се назива „Јован из
Владимира“; отац му је био Немања, а деда Симеон (бугарски
цар 893'927). Родитељи су га оженили ћерком Самуила, цара
Бугарске и Охрида. Наследио је оца као цар Албаније, Илирије
и Далмације. Након што је византијски цар Василије напао и
поразио цара Самуила, цар Јован је поразио и натерао на пов'
лачење Василија. Јован се такође борио против јеретика богу'
мила и месалијана. Од ране младости тежио је ка Божјем царс'
тву; молио се дању и ноћу, те се уздржавао од брачне постеље.
Жена му је била јеретик као и њен брат, кога је подстицала да
убије Јована. Једном приликом док је Јован јахао са шураком,
овај га изненада удари мачем, али га није могао посјећи. Тек
кад му је Јован дао свој мач, јеретик је успио да му одсече гла'
ву. Јован је ухвати у ваздуху и настави да јаше према цркви
коју је саградио близу Елбасана, где се често молио. Унео је
главу у цркву и рекао: „Господе, у твоје руке предајем дух мој!“
Сахрањен је у тој цркви, која је од те 899. године поприште раз'
них чудеса.68 Свечева благотворна моћ описана је у житију на
следећи начин:

67.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893, 238'284.
68.  Исто
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„ἐν ἑνὶ τόπῳ ὑπάρχει, καὶ ἐν ὅλω τῷ κόσ«ω ἐπικαλού«ενος
διάγει. ἐκεῖ ἐν τοῖς Οὐρανοῖς Χριστῷ τῷ Θεῷ παρίσταται, καὶ
τῶν ἐνταῦθα οὐδ᾿ ὅλως ἀφίσταται. ἐκεῖ πρεσ̙εύει, καὶ ὧδε ἡ«ῖν
ϑρια«̙εύει. ἐκεῖ λειτουργεῖ, καὶ ὧδε ϑαυ«ατουργεῖ. κοι«ῶνται τὰ
Λείψανα, καὶ κηρύττει τὰ πράγ«ατα. ἡ γλῶσσα σιγᾷ, καὶ τὰ
ϑαύ«ατα κράζουσι. Τίς τοσαῦτα εἶδεν; ἢ τίς ποτε ἢκουσεν; ἐν τῷ
τάφῳ τὰ ὀστέα κεκλεισ«ένα, καὶ ἐν ὅλῳ τῷ Κόσ«ῳ τὰ τεράστια
ϑεωρού«ενα“.69

„На једном се месту налази, а осећа се у целом свету где год
бива призван. Онамо на небу уз Христа Бога стоји, а овде се од
нас ни најмање не удаљује. Онамо нас заступа, а овде с нама
ликује. Онамо служи, а овде чуда твори. Почивају му мошти, а
дела му се хоре; ћути му језик, а чудеса му кликују. Ко је видео
тако што? Да ли је ко икад тако што чуо? Кости му затворене у
гробници, а чудеса му се гледају у свему свету“.70

У Владимировој служби истиче се да он има исто име као
Крститељ71 да је великомученик,72 да је своју одсечену главу у
руци носио73 да је мироточац,74 да је словенски и албански
штит75 да је израстао од Словена76 и од српског рода,77 затим да

69.  Ακολουθία του αγίου ενδόξου βασιλέως, και «εγαλο«άρτυρος Ιωάννου του
Βλαδι«ήρου και θαυ«ατουργού, Εν Βενετία, 1858, 12'13.
70.  Превод Стојана Новаковића. Стојан Новаковић, Први основи словенске
књижевности међу балканским Словенима: Легенда о Владимиру и Косари,
Београд 1893, 238'284.
71.  Леонтије Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево
1965, 36. према: III стихара на Господи возвах мале вечерње.
72.  Исто, IV стихара.
73.  Исто, I стихара стиховска на малој вечерњи.
74.  Исто, IV стихара на литији.
75.  Исто, слава на стиховање.
76.  Исто, IV стихара велике вечерње на Господи возвах.
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је албански свети,78 и напокон да је видео чудно знамење крста
као цар Константин.79

Кондак који је уз друге молитвене песме записан у цркве'
нословенској служби светом Јовану Владимиру објављеној у
Србљаку, слави свеца на овај начин80:

„Као драгоцена ризница и извор што тече земаљским токо'
вима дајући здравље, даде нам се тело твоје свештено, које да'
рује исцељење од разних болести и божанску благодат свима
који му с вером приступају, да му весело кличемо: Радуј се,
кнеже Владимире“.

Класични пример иконографије светог Јована Владимира
може се наћи у издању његовог грчког житија из 1858. године.
На илустрацији у тој књизи светац је приказан како стоји под
краљевском круном са двоструким љиљанским венцем, дес'
ном ногом на мачу. У десној руци држи крст, скиптар и масли'
нову грану, а у левој своју одрубљену главу под круном. Носи
хермелинов огртач и хаљину са цветовима окићену крупним
драгим камењем окруженим бисерима. У грчком тексту испод
илустрације светац се назива Јован Владимир, благочастиви
цар свеколике Албаније и Бугарске, грациозни чудотворац ве'
ликомученик, и истински мироточац.81 У житију које је укљу'

77.  Исто, I сједален.
78.  Исто, 7. песма, II канон I тропар.
79.  Исто, 9. песма, I канон IV тропар.
80.  Србљак, Београд 1986, 395.
81.  Ακολουθία του αγίου ενδόξου βασιλέως, και «εγαλο«άρτυρος Ιωάννου του
Βλαδι«ήρου και θαυ«ατουργού, Εν Βενετία, 1858, 1; Стојан Новаковић, Први ос�
нови словенске књижевности међу балканским Словенима: Легенда о Влади�
миру и Косари, Београд 1893, 238'284.
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чено у синаксар Никодима Светогорца, Јован Владимир је оз'
начен као цар Срба (τῶν Σέρβων βασιλεύς).82

Свечев лик осликан је у светогорским манастирима Хилан'
дар, Зограф и Филотеј; у бугарским манастирима Рила, Тројан
и Лозен; у манастиру Свете Катарине на Синају;83 и у манасти'
ру Арденица на југозападу Албаније. Христофор Жефаровић,
сликар и графичар, живописао је 1737. године цркву српског
манастира Бођани у Бачкој. Јована Владимира осликао је у ре'
ду са неколико других светаца Срба, као младог човека кратке
браде са круном и скиптром.84 Жефаровић је Јована Владими'
ра уврстио међу владаре и свеце које је илустровао у свом делу
Стематографија, издатом у Бечу 1741. године. Следеће године
је израдио бакрорезну плочу са сценама Владимирових чуда,
чији су графички отисци доспели до домова великог броја
православних верника широм Балкана. Свечев култ негован је
у Македонији, нарочито током XVIII века, када је Јован Влади'
мир често осликаван на фрескама и иконама македонских цр
кава.85

ЛЕГЕНДЕ

Неколико легенди о Јовану Владимиру забележено је у за'
падној Македонији. По једној од њих, он је своју одсечену гла'
ву донео у манастир Светог Јована Бигорскиог код Дебра. Се'

82.  Νικοδι�ου Αγιορειτου, Συναξαριστηζ των δωδεκα �ηνων του ενιαυτ

ου Το�οσ τριτοσ, Βενετια 1819, 59 − 60.

83.  Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 56'57.
84.  Лазар Мирковић, Иван Здравковић, Манастир Бођани, Београд 1952, 16,
37.
85.  Željko Milović, Suljo Mustafić, Knjiga o Baru, Bar 2001, 56'57.
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верно од Охрида, у жупи Дебарца, налази се село Песочани, а
на једном шумовитом вису изнад села могу се видети неке
развалине на локалитету званом Владимирово. Ту је по леген'
ди Владимир рођен, и ту је донео своју одрубљену главу.86

Близу Песочана налазе се остаци Цркве Светог Атанасија, чији
је ктитор наводно био Владимир. Дан уочи његовог празника
сабирао се народ код те порушене цркве, палио свеће по ње'
ним зидинама и молио се свецу.

Према легенди записаној у грчком житију светог Јована
Владимира, он је подигао цркву код Елбасана. Место где ће је
саградити, усред густе шуме, показано му је од неког орла који
је на глави носио као сунце сјајни крст. Своју одсечену главу
донео је у ту цркву и у њој је сахрањен. Једном су ћивот са ње'
говим чудотворним моштима из цркве украли Франки. Ћивот
се показао изузетно тешким, те су га једва успели пренети до
реке Шкумбин, у коју су га бацили да би га спустили до мора.
Ћивот се, међутим, вратио узводно у притоку Кушу ширећи
светлост око себе, те су га околни становници извадили из воде
и са литијом вратили у цркву.87

Са Владимиром би могла имати везе легенда коју је Бранис'
лав Нушић забележио у Корчи, граду у југоисточној Албанији
близу границе са Македонијом: „Више Корче, на високом бре'
гу, налази се нека развалина, биће стари град. Ту је седео неки
краљ, латинин, па је просио у цара, који је близу његове државе
био, ћер, која је била православне вере. Она је пристала да пође
за њ, ама ако прво сазида православну цркву. Он то учини, и
сазида код Корче цркву Панагију. Девојка се уда за њ, али га

86.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893, 218'237.
87.  Исто, 238'284.
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прво вече убије на спавању. Она оде после, па се покалуђери, а
његово тело негде однесу. Није тамо сахрањено.“ Македонски
Словени са острва Аил на Малом Преспанском језеру у Грчкој,
причали су о неком цару званом Мирче који је живио на њихо'
вом острву. Убио га је братучед из зависти, а мошти су му од'
несене „преко Охрида у Арнаутлук“.88

У КЊИЖЕВНОСИ

Владимирово житије у Летопису попа Дукљанина обрадио
је Павле Ритер Витезовић у књижици на латинском Vita et
martyrium B. Vladimiri, Croatiae regis (Живот и мучеништво
блаженог Владимира, краља Хрватске), штампаној 1705. годи'
не у Загребу. Витезовић, који је тврдио да су сви Јужни Слове'
ни у ствари Хрвати, изразио је у посвети књижице жаљење
„што је легенда о св. Владимиру, краљу Црвене Хрватске, оста'
ла пуку Бијеле Хрватске слабо позната, те га само грчка црква
слави.“89 Андрија Качић Миошић, инспирисан Владимировим
житијем у летопису, саставио је „Писму од краља Владимира“
коју је уврстио у своје дјело Разговор угодни народа словинс'
кога, објављено средином XVIII века. У њој је Качић у десетер'
цу опевао Владимирово тамновање, љубав између њега и Ко'
саре, Самуилов благослов њиховог брака и свадбу.90 У Будиму
је 1829. године објављена драма „Владимир и Косара“ Лазара
Лазаревића.91 Истоимени либрето за оперу излази из пера Пет'
ра Прерадовића средином XIX века.92 Јован Владимир је при'

88.  Исто, 218'237.
89.  Vjekoslav Klai, Život i djela Pavla Rittera Vitezovića, Zagreb 1914.
90.  Andria Cacich Miossich, Razgovor ugodni naroda Slovinskoga, Mleczi
MDCCCI, 27'28.
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сутан у трагедији „Владислав“ Јована Стерије Поповића.93

Стојан Новаковић пише о њему у свом делу „Први основи сло
венске књижевности међу балканским Словенима“ објавље

ном 1893. године.94

У склопу збирке романсираних хроника „Из књига старо'
ставних“ Стевана Сремца, издате 1903. године, налази се и хро'
ника „Владимир Дукљанин“.95 Из исте године је песма „Влади'
мир и Косара“ бугарског песника Кирила Христова. Кнез Ни'
кола га спомиње у својој драми у стиховима „Балканска цари'

ца“, у песми „Похвала Зети“.96 У Београду је 1925. године издата
„Читанка о Светоме краљу Јовану Владимиру“, коју је прире'
дио епископ Николај (Велимировић). Уметнички лик Јован
Владимира присутан је у другом делу трилогије „Самуил“ бу'

гарског писца Димитра Талева, објављене 1958'1960. године.97

91.  Лазар Лазаревић, Владимир и Косара драма у три акта, Будим 1829; Иси'
дора Милић, „Владимир и Косара Лазара Лазаревића и Стеријин Владислав
као целовита трагедија“, у: Књижевност и историја. 7, Транспозиција исто�
ријских догађаја и личности у трагедији код Словена, (ур. Мирољуб Стојано'
вић) Ниш 2006, 103'119.
92.  &'������	����&��
� Preradovića, Zagreb 1873. Либрето за оперу у четири
чина „Владимир и Косара“.
93.  Ј. С. Поповић, Владиславъ, Београд 1843.
94.  Стојан Новаковић, Први основи словенске књижевности међу балканским
Словенима: Легенда о Владимиру и Косари, Београд 1893.
95.  Стеван Сремац, Из књига староставних Књ. 2 Владимир Дукљанин, Нови
Сад 1904.
96.  Никола I, Балканска царица, Нови Сад 1894.
97.  Димитър Талев Петров – Палисламов (1898, Прилеп – 1966, Софија), бу'
гарски писац изразито националистичког, велико – бугарског, опредељења.
Трилогија Самуил, цар български: Книга 1. Щитове каменни (1958), Книга 2.
Пепеляшка и царският син (1959), Книга 3. Погибел (1960).
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Опевали су га и српски писци новије генерације Милован Ви'
тезовић и Момир Војводић.

Св. Јован Владимир је уврштен међу православне светитеље
у српској цркви тек 1861. године. Иако је св. Јован Владимир
први српски светитељ, он је јако дуго остао на маргинама ис'
торије. На ово су утицале како политичке, тако и династичке
околности. Премештањем култног места у Елбасан дошло је до
локализације ван српског етничког простора. Тако је дукљанс'
ки светитељ остао далеко од српских верника. Почетак седме
деценије XIX века је означио је почетак обнове његовог култа
међу Србима. С обновом његовог култа дошло је и до интере'
совања научне и културне заједнице за живот овог владара и
светитеља. Лик Владимира и његове жене Косаре постали су
непресушна инспирација великом броју уметника. Његова
трагична животна прича, у којој се преплићу вера, страдање,
љубав и издаја постала је основ за бројне уметничке инерпре'
тације.

Историја о миленијумском трајању култа овог Светитеља
сведочи да је Владимиров култ нарочито важан зато што ретко
који народ има тако свеже обичаје са толико старих традиција
из феудалног времена. Црквена и народна традиција памте га
и поштују као образац праведног, хришћанског краља, муче'
ника и чудотворца.

SUMMARY

Jovan Vladimir or John Vladimir was the ruler of Duklja, the most pow7

erful Serbian principality of the time, from around 1000 to 1016. He ruled

during the protracted war between the Byzantine Empire and the First

Bulgarian Empire. Vladimir was acknowledged as a pious, just, and

peaceful ruler. He is recognized as a martyr and saint, with his feast day
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being celebrated on 22 May.

Jovan Vladimir had a close relationship with Byzantium but this did not

save Duklja from the expansionist Tsar Samuel of Bulgaria, who con7

quered the principality around 1010 and took Vladimir prisoner. A medie7

val chronicle asserts that Samuel's daughter, Theodora Kosara, fell in love

with Vladimir and begged her father for his hand. The tsar allowed the

marriage and returned Duklja to Vladimir, who ruled as his vassal.

Vladimir took no part in his father7in7law's war efforts. The warfare cul7

minated with Tsar Samuel's defeat by the Byzantines in 1014 and death

soon after. In 1016, Vladimir fell victim to a plot by Ivan Vladislav, the last

ruler of the First Bulgarian Empire. He was beheaded in front of a church

in Prespa, the empire's capital, and was buried there. He was soon recog7

nized as a martyr and saint. His widow, Kosara, reburied him in the

Prečista Krajinska Church, near his court in southeastern Duklja. In 1381,

his remains were preserved in the Church of St Jovan Vladimir near Elba7

san, and since 1995 they have been kept in the Orthodox cathedral of Ti7

rana, Albania. The saint's remains are considered Christian relics, and at7

tract many believers, especially on his feast day, when the relics are taken

to the church near Elbasan for a celebration.


